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DIAGNOSTICUL CALITĂŢII –  

CALE ÎN OBŢINEREA PERFORMANŢEI 
 

Mihaela BÎRSAN *

 În ceea ce priveşte conceptul de calitate a produselor şi serviciilor, în 
literatura de specialitate sunt formulate mai multe definiţii. În practica economică 

 

 
Abstract: 
Quality studies are important in a new architecture of enterprise because it is an 

adaptable, economic answer to well-known needs. Quality absence, non-quality, determine 
supplementary costs and affect enterprise performance. So that enterprise management 
includes in its system quality management like a policy of it and apply through: quality 
planning, quality administration, quality assurance. 

 
 
În condiţiile diversificării şi înnoirii rapide a ofertei de mărfuri, 

mondializării pieţelor, creşterii continue a exigenţelor clienţilor, calitatea 
produselor şi serviciilor a devenit factor determinant al competitivităţii 
întreprinderilor. Tot mai mult, la nivel macroeconomic (naţional, regional, 
internaţional), calitatea produselor şi serviciilor este evaluată în strânsă legătură cu 
calitatea vieţii. Se acordă o importanţă deosebită caracteristicilor sanogenetice ale 
produselor, diminuării impactului ambiental negativ al unor produse şi procese, 
fiind introduse, în aceste sens, tot mai multe restricţii: reglementări, standarde 
obligatorii referitoare la protecţia vieţii, sănătăţii persoanelor şi la protecţia 
mediului înconjurător. 
 În aceste condiţii, pot fi puse în evidenţă mai multe orientări privind modul 
în care organizaţiile definesc calitatea produselor şi serviciilor pe care ele oferă, în 
raport cu poziţia pe care doresc s-o deţină pe piaţă, la un moment dat. 
 Indiferent de diversitatea acestor orientări, este importantă 
operaţionalizarea conceptului de calitate prin intermediul caracteristicilor 
calităţii, astfel încât să devină posibilă evaluarea gradului de satisfacere a 
cerinţelor clienţilor şi ale societăţii în ansamblu. În acelaşi scop trebuie luate 
în considerare ipostazele calităţii, acestea reflectând modul în care sunt 
percepute cerinţele clienţilor şi ale societăţii, în fiecare din etapele traiectoriei 
produselor şi serviciilor.  

                                                 
* Lector universitar doctor, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava 
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se dau înţelesuri diferite acestui concept. Astfel, calitatea este definită ca 
reprezentând 1

Într-o definiţie larg acceptată

: 
„satisfacerea cerinţelor clientului” 
„disponibilitatea produsului” 
„un demers sistematic către excelenţă” 
„conformitatea cu specificaţiile” 
„corespunzător pentru utilizare” etc. 

2

Deşi standardele sunt documente tehnice, obiectivele lor se adresează, de 
fapt oamenilor. Ele contribuie la protecţia consumatorilor prin faptul că permit 
acestora să identifice produsele, să beneficieze de produse de calitate la preţuri 

, calitatea unui produs sau serviciu reprezintă 
ansamblul caracteristicilor care îi conferă aptitudinea de a satisface nevoi 
exprimate sau implicite şi ca politică de firmă este orientată spre satisfacerea 
nevoilor consumatorilor.  

Este dificilă însă, pentru consumatori, în societatea actuală în care oferta de 
produse este bogată şi diversificată, selecţia acelor produse care le satisfac pe 
deplin trebuinţele. În general, priorităţile consumatorilor referitoare la calitatea 
produselor vizează: 

- performanţele şi aptitudinea de utilizare a produselor; 
- protecţia sănătăţii, securitatea şi protecţia mediului; 
- costuri de achiziţie, de transport, de utilizare, de mentenanţă. 
Lipsa calităţii la nivelul întreprinderii, adică non-calitatea, reprezintă 

abaterea globală constatată între calitatea avută în vedere (propusă) şi calitatea 
efectiv obţinută, definită prin costurile sale: costuri de rebut, costuri de service, 
costuri cu materii prime şi timpi de lucru pierduţi, adăugându-se acestor costuri 
interne (vizibile) şi costurile externe (mai puţin vizibile): pierderile de piaţă, 
degradarea imaginii mărcii etc. 

Confruntată cu “defecte de fabricaţie” şi pentru a nu permite introducerea 
în procesul de producţie a unor produse defecte, industria a reacţionat prin 
înmulţirea controalelor la recepţie care a dus la crearea unor servicii însărcinate cu 
verificarea calităţii. Această înmulţire a testelor de verificare, chiar şi prin 
eşantionare determină costuri importante. Plecând de la această constatare, s-a 
construit conceptul de asigurare a calităţii, ca manieră de abordare preventivă, 
înlocuirea unei calităţi controlate a posteriori  cu o calitate construită chiar în 
interiorul procesului de fabricaţie a produsului. 

Calitatea produselor se sprijină pe standarde, “norme” dorite a fi atinse în 
procesul de exploatare, acestea reprezentând modalitatea de a certifica, de a da 
încredere consumatorilor şi a-i asigura că cerinţele lor sunt satisfăcute. 

                                                 
1 Ionescu S, Excelenţa industrială. Practica şi teoria calităţii, Ed. Economică, Bucureşti. 
1998 pg. 148 
2 Ion Ionaşcu, ş.a., Control de gestiune, Ed. Economică, Bucureşti, 2003, pg. 93; 
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optime, să-şi desfăşoare activitatea în deplină securitate, cu alte cuvinte, creează 
premisele necesare îmbunătăţirii calităţii. 

În perioada anilor ’80 au apărut în diferite ţări reglementări obligatorii în 
domeniul calităţii, pe diferite domenii, acestea fiind de fapt bariere netarifare 
ridicate în calea comerţului cu produse sau servicii. Aceste standarde erau diferite 
ca structură şi terminologie, neexistând un sistem unitar care să poată fi folosit în 
comerţul internaţional. 

Acest fapt a determinat crearea Comitetului Tehnic TC 176, pentru a 
elabora un set de standarde privind asigurarea calităţii, standarde care să ţină seama 
de reglementările în domeniul calităţii elaborate până atunci. Au fost elaborate 
astfel standardele ISO 9000 aplicabile din 1987, revizuite în 1991 şi 1994. În anul 
2000 a apărut o nouă ediţie a standardelor ISO 9000. 

Standardele ISO 9000 au ca punct de plecare standardele din domeniul 
militar (MILL Q 9858 şi AQA – Allied Quality Assurance Publications), folosite în 
ţările NATO ca reglementări obligatorii pentru asigurarea calităţii echipamentelor 
militare. 

Standardele ISO 9000 sunt folosite de organizaţii pentru ţinerea sub 
control a activităţilor desfăşurate şi pentru a garanta că produsele/serviciile sunt 
corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi satisfac cerinţele clienţilor, 
modalităţile concrete de aplicare fiind stabilite în funcţie de specificul fiecărei 
organizaţii. 

În România standardele ISO 9000 au fost preluate ca standarde naţionale 
în 1991 şi au fost republicate în 1995. 

Aceste standarde internaţionale (ISO 9000) nu sunt obligatorii, ele sunt 
standarde generale ce conţin recomandări cu privire la managementul calităţii, 
cerinţe pentru asigurarea calităţii şi descriu elementele sistemului calităţii. 

Sistemul calităţii este definit de SR ISO 8402: 1995 – „Managementul 
calităţii şi asigurarea calităţii” ca fiind „Structura organizatorică, procedurile, 
procesele şi resursele necesare pentru implementarea managementului calităţii”.3

                                                 
3 ISO 8402: 1994, Managementul calităţii şi asigurarea calităţi - Ghid 

 
Organismele de certificare specializate, independente de producători şi 

beneficiari, (Internaţional Standard Organization - ISO), verifică la solicitarea 
organizaţiilor, conformitatea sistemului calităţii sau a produsului cu standardele, 
acordând un certificat de sistem de calitate sau certificat de produs. Acest certificat 
dă încredere consumatorilor în calitatea produselor/serviciilor oferite de organizaţia 
respectivă, asigurând protecţia acestora. 

Se apreciază că pe plan mondial, în circa 200 000 de organizaţii, sistemul 
calităţii este certificat pe baza standardelor ISO 9000. În România există circa 600 
de astfel de organizaţii 

Elementele prin care se implementează un sistem al calităţii în 
întreprindere sunt prezentate în standardul ISO 9004 – 1, „Managementul calităţii 
şi elemente ale sistemului calităţii – Partea 1 – Ghid”. 
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Standardul recomandă conducerii să elaboreze şi să implementeze un 
sistem al calităţii structurat şi adaptat tipului specific de activitate, astfel încât să 
poată fi realizate politica în domeniul calităţii şi obiectivele stabilite. De asemenea 
trebuie să se ia în calcul şi considerentele asupra riscului, costurilor şi beneficiului, 
care au mare importanţă pentru organizaţie, dar şi pentru client. 

Ca urmare, sistemul de management al calităţii trebuie astfel proiectate 
încât să satisfacă necesităţile, aşteptările clientului, dar în acelaşi timp să protejeze 
şi interesele organizaţiei. 

Asigurarea calităţii în principalele etape ale traiectoriei produsului. 
Sistemul calităţii cuprinde toate etapele ciclului de viaţă al unui produs, de 

la identificarea nevoilor clienţilor şi până la satisfacerea finală a cerinţelor şi 
aşteptărilor acestora. 

Standardul ISO 9004 recomandă să se pună accentul pe activităţile de 
marketing şi proiectare. 

Asigurarea calităţii în marketing presupune: 
- definirea specificaţiilor preliminare ale produsului, în care sunt transpuse 

cerinţele clientului; 
- asigurarea feedback-ului informaţional cu privire la comportarea în 

utilizare a produsului. 
Se determină astfel problemele referitoare la produs sau serviciu în funcţie 

de experienţa, aşteptările clientului, şi se furnizează indicaţii pentru posibilele 
modificări ale proiectului. 

Asigurarea calităţii în specificaţie şi proiectare presupune: 
- transpunerea nevoilor clienţilor în specificaţiile tehnice pentru materii 

prime, materiale, produse, procese; 
- definirea proiectului: stabilirea responsabilităţilor în activitatea de 

proiectare, definirea caracteristicilor importante pentru calitate (definirea 
produsului); 

- specificarea metodelor de măsurare şi proiectare; 
- analiza proiectului: se verifică proiectul prin încercări pe prototip; 
- calificarea şi validarea proiectului prin evaluarea periodică a acestuia, în 

etapele sale semnificative; 
- analiza finală a proiectului şi lansarea în fabricaţie; 
- analiza aptitudinii de lansare pe piaţă; 

- disponibilitatea documentaţiei cu privire la montaj, exploatare, 
întreţinere, reparare; 

- existenţa sistemului adecvat de distribuţie şi service la client; 
- instruirea în legătură cu utilizarea produsului; 
- disponibilitatea pieselor de schimb; 
- încercări în exploatare; 
- inspecţia primelor produse realizate, a ambalării şi etichetării 

lor; 
- controlul modificării proiectului; 
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- recalificarea proiectului (reevaluării periodice ale produsului pentru a se 
asigura de faptul că proiectul mai este valabil în raport cu condiţiile specificate); 

- conducerea configuraţiei proiectului. 
Asigurarea calităţii în aprovizionare 
Asigurarea calităţii în această etapă se referă la următoarele elemente: 
- definirea cerinţelor pentru produsele achiziţionate (materiale, 

componente, ansambluri, care devin elemente ale produselor obţinute 
de organizaţie şi, deci, influenţează direct calitatea lor): se face în 
specificaţiile contractului, desene, comenzi de aprovizionare; 

- selectarea furnizorilor; 
- stabilirea sistemului de asigurare a calităţii; 
- stabilirea metodelor de verificare; 
- reglementarea diferendelor referitoare la calitate; 
- planificarea şi ţinerea sub control a recepţiei; 
- înregistrări cu privire la calitate, la recepţia produselor. 
Asigurarea calităţii proceselor, are ca obiective: 
- calitatea proceselor; 
- planificarea ţinerii sub control a proceselor; 
- ţinerea sub control a proceselor; 
- verificarea produselor; 
- ţinerea sub control a echipamentului de inspecţie, măsurare şi 

încercări; 
- ţinerea sub control a produsului neconform; 
- acţiunile corective presupun depistarea problemelor referitoare la 

calitate, luarea de măsuri pentru a se elimina sau minimiza 
posibilităţile de repetare; 

- asigurarea calităţii în activităţile ulterioare producţiei (depozitare, 
livrarea, instalarea produsului, testarea de servicii asociate). 

Asigurarea externă a calităţii; modele propuse de standardele 
internaţionale ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003 

Aceste standarde specifică cerinţele referitoare la sistemul calităţii când 
furnizorul trebuie să demonstreze aptitudinea sa de a realiza calitatea cerută în 
scopul evaluării acestei aptitudini de către client sau de către o terţă parte. 

Standardul ISO 9001 specifică cerinţele sistemului calităţii ce trebuie 
aplicate când furnizorul trebuie să demonstreze aptitudinea de a proiecta şi realiza 
un produs. 

Cerinţele specificate vizează satisfacţia clienţilor prin prevenirea 
neconformităţilor în toate etapele ciclului de viaţă al unui produs. 

Standardul se aplică în următoarele situaţii: 
- există cerinţe referitoare la proiectare, iar cerinţele cu privire la produs 

sunt formulate în principal în termenii rezultatelor sau este necesară stabilirea 
acestora; 
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- încrederea conformităţii produsului poate fi obţinută prin demonstrarea 
corespunzătoare a aptitudinii organizaţiei în proiectarea, dezvoltarea, producţia, 
instalarea şi serviciile asociate. 

Standardul ISO 9002 prevede cerinţele referitoare la sistemul calităţii care 
pot fi aplicate când furnizorul trebuie să demonstreze aptitudinea de a livra produse 
conforme unui proiect prestabilit. 

Cerinţele vizează satisfacerea cerinţelor clienţilor prin prevenirea 
neconformităţilor în producţie, instalare şi service. 

Standardul se aplică în următoarele situaţii: 
- cerinţele specificate pentru produs sunt formulate în termenii unui proiect 

sau al specificaţiei stabilite; 
- încrederea privind conformitatea produsului poate fi obţinută prin 

demonstrarea aptitudinii întreprinderii producătoare în producţie, instalare şi 
servicii asociate. 

Standardul ISO 9003 prevede cerinţele referitoare la sistemul calităţii ce 
pot fi aplicate când furnizorul trebuie să demonstreze aptitudinea de a detecta 
neconformităţile produsului şi de a ţine sub control dispoziţiile corespunzătoare în 
inspecţie şi încercări finale. 

Standardul se utilizează în situaţia în care conformitatea produsului cu 
cerinţele specificate poate fi evidenţiată prin demonstrarea aptitudinii organizaţiei 
respective în inspectarea şi încercările finale ale produsului. 

Elementele sistemului calităţii definite de standarde sunt: 
1. responsabilitatea managerului: 

• politica în domeniul calităţii; 
• organizarea: responsabilitate şi autoritate, resurse, 

reprezentantul managementului; 
• analiza efectuată de management; 

2. sistemul calităţii: 
• procedurile sistemului calităţii; 
• planificarea calităţii; 

3. analiza contractului: presupune analiza, modificarea contractului şi 
înregistrările analizelor contractului; 

4. controlul proiectării; 
5. controlul documentelor şi al datelor; 
6. aprovizionare; 

• evaluarea subcontractanţilor; 
• date de aprovizionare; 
• verificarea produsului aprovizionat; 

7. controlul produsului furnizat de client; 
8. identificarea şi trasabilitatea produsului; 
9. controlul proceselor; 
10. inspecţii şi încercări; 
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11. controlul echipamentelor de inspecţie, măsurare şi încercări; 
12. stadiul inspecţiilor şi al încercărilor; 
13. controlul produsului neconform; 
14. acţiuni corective şi preventive;  
15. manipulare, depozitare, ambalare, conservare, livrare; 
16. controlul înregistrărilor calităţii; 
17. audituri interne ale calităţii; 
18. instruirea personalului; 
19. service; 
20. tehnici statistice. 
 
Analiza calităţii produselor/serviciilor se desfăşoară pe două nivele: 
1. Analiza generală a calităţii  produselor/serviciilor 
În literatura de specialitate pentru efectuarea acestei analize sunt prezentaţi 

următorii indicatori: 
- dinamica reclamaţiilor din partea beneficiarilor, utilizându-se în calcule 

numărul de reclamaţii, valoarea produselor reclamate sau numărul de reclamaţii ce 
revin la 1000 lei livrări; 

- dinamica refuzurilor din partea beneficiarilor, folosind ponderea 
produselor refuzate în totalul producţiei livrate sau numărul refuzurilor ce revin la 
1000 lei livrări; 

- dinamica cheltuielilor cu remedierile în termen de garanţie, exprimată ca 
sumă absolută sau ca nivel ce revine la 1000 lei producţie; 

2. Analiza calităţii producţiei diferenţiate pe clase de calitate 
 Principalele criterii ce stau la baza grupării produselor pe clase de calitate 
sunt: 

- calitatea materiei prime folosite; 
- procedeele tehnologice utilizate la prelucrarea materiei prime; 
- abaterile de la normele interne care reglementează parametrii de calitate 

ai produselor respective. 
 Analiza calităţii la nivelul unui produs se face pe baza următorilor 
indicatori: 

a) coeficientul mediu de calitate ( K ): 
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qi  =  cantitatea de produse din fiecare clasă de calitate 
gi  =  ponderea fiecărei clase în totalul producţiei 
ki  =  cifra care indică clasa de calitate (1, 2, 3, etc) 
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Cu cât valoarea acestui coeficient se apropie de 1 (calitatea I) situaţia se 
apreciază favorabil; cu cât valoarea coeficientului este mai mare de 1 situaţia eate 
nefavorabilă.  

b) preţul mediu al produsului ( P ): 
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∑
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i
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i

qi
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1

1  

 Dacă preţul mediu scade se presupune o înrăutăţire a calităţii producţiei, 
fapt ce se va reflecta în reducerea rezultatelor firmei. 
 Creşterea calităţii produselor (proceselor)/serviciilor, ţinând seama de 
faptul că acestea trebuie să satisfacă nevoi reale, din ce în ce mai sofisticate, 
constituie o preocupare majoră a firmei, atestarea calităţii de către organisme 
internaţionale conferind o garanţie pentru creşterea prestigiului, vânzărilor şi a 
profitului. 
 Urmărirea relaţiei dintre calitate-cost-profit se face cu ajutorul bilanţului 
calităţii, care cuprinde: 

- în activ, efectele economice ale calităţii: creşterea cifrei de afaceri (ca 
urmare a practicării unor preţuri mai avantajoase), creşterea valorii de întrebuinţare 
a produselor, prestigiu, capacitate concurenţială etc; 

- în pasiv, costurile calităţii (asigurarea calităţii şi prevenirea defectelor, 
evaluarea calităţii: control, verificare, atestare), plus pierderile determinate de 
noncalitate.  

Căile de creştere a calităţii se referă la: 
- asimilarea de noi produse cu nivel tehnic-calitativ superior celor existente 

pe piaţă; 
- reproiectarea şi modernizarea prin introducerea progresului tehnic la 

nivel mondial; 
- aprovizionarea cu materii prime, materiale de calitate superioară; 
- executarea reparaţiilor capitale de calitate şi respectarea programului 

privind reviziile periodice şi al reparaţiilor curente; 
- ridicarea calificării forţei de muncă; 
- controlul procesului formării şi realizării calităţii. 
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 Abstract: 
 The firm culture is an actual theme in modern management. It has appeared like a 
consequence of detaching same new aspects in management sciences, concerning the 
relationship between the standard of culture and the firm's success or failures in the 
economic environment. The work presents new ideas regarding the configuration of firm's 
culture. 
 
 
 Literatura de specialitate din ultimii 50 de ani  în domeniul 
managementului acordă o mare atenţie temelor privind cultura organizaţională. De  
cele mai multe ori cultura managerială este definită ca o parte componentă a  
culturii organizaţionale. Unii autori afirmă chiar că aceste două  culturi se confundă 
între ele [3, 251], [5, 85 - 89]. 
 Dat fiind faptul că firma poate fi privită ca un sistem deschis,  
autoregenerativ, configurat pe trei nivele -  unul material, corporativ, altul social, 
organizaţional şi al treilea managerial [1,11],  propunem o nouă abordare  cu 
privire la conceptul de cultură în domeniul managementului. Astfel, se poate 
considera că, în orice firmă, cultura vizează  aspecte de ordin corporativ,  vizibile, 
referitoare la patrimoniul imobiliar, funciar, tehnic şi economic, aspecte de ordin 
spiritual, nevizibile, referitoare la angajaţii cu funcţii de execuţie care formează 
organizaţia, precum şi aspecte de ordin spiritual, nevizibile, referitoare la echipa de  
conducere care formează managementul. Prin urmare, la nivelul oricărei firme 
există o cultură de firmă care are trei componente (fig.1.):  

• componenta organizaţională; 
• componenta managerială.  

Aceste componente nu există separat, nu sunt strict delimitate ci  se 
interpătrund la nivelul întregului sistem al firmei şi se intercondiţionează, în 
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decursul existenţei istorice, în strânsă corelaţie cu factorii din mediul general şi 
mediul direct local, regional sau global. 
 Componenta culturală corporativă este percepută direct prin activele 
tangibile ale firmei şi este  relevată prin simbolurile materiale ale culturii. În 
această componentă sunt incluse: amenajările şi construcţiile; reţelele 
infrastructurale de distribuţie, transport şi comunicaţii; mobilierul, aparatura, 
instalaţiile şi utilajele tehnologice; gama produselor industriale; toate proiectele şi 
documentele editate sub forma cataloagelor de prezentare, pliantelor sau 
prospectelor de produs etc. [1, 25]. Lista aceasta poate fi continuată cu multe alte 
exemple similare prin care pot fi evidenţiate aşa numitele „vehicule materiale” - 
profesionale ale culturii firmei.   
 
 

    
 
 
 

 
Fig. nr. 1 Configurarea sistemică a culturii firmei 

  Cultura corporativă este expresia creativităţii tehnice şi economice a 
specialiştilor firmei şi este imprimată de calitatea şi performanţele produselor 
realizate şi oferite în competiţia de piaţă. Această componentă culturală este 
configurată pe baza proceselor de prelucrare a resurselor materiale care intră în 
sistemul firmei în scopul transformării lor în produse finite pentru a fi apoi 
valorificate în condiţii de eficienţă şi eficacitate pe termen nelimitat. 
  Componenta culturală organizaţională este percepută direct în mediu şi 
relevă elemente vizibile, legate de comportamentele şi produsele verbale ale 
oamenilor, precum şi indirect, relevând elemente nevizibile, de ordin spiritual, ale 
aceloraşi oameni, aflaţi pe posturile de execuţie în structura de organizare a firmei. 
Elementele  vizibile referitoare la comportamentul oamenilor sunt ritualurile, 
ceremoniile şi tabu-urile aşa cum sunt definite de literatura de specialitate  [2, 185-
186] , [6, 416-417]. Produsele verbale se transmit de regulă pe cale verbală, din 
generaţie în generaţie, şi se referă la mituri, povestiri şi legende din istoria firmei 
[2, 186 - 189], [6, 418 - 420]. În sfârşit, elementele nevizibile ale componentei 
culturale organizaţionale sunt formate din credinţe, valori şi norme de conduită 
etică şi morală [2, 190 - 192], [6, 415]. Cultura organizaţională este expresia 
creativităţii orale şi vizează procesele de muncă  din firmă sub aspectul dramatic, 
social, şi de disciplină a muncii. Această componentă evidenţiază rolul afectiv şi 
empatic al personalului de execuţie faţă de firmă şi sporeşte coeziunea socială între 
toţi membrii organizaţiei. 
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 Componenta culturală managerială se referă la credinţele, sistemul de 
valori, comportamentele şi aşteptările membrilor echipei de conducere şi  se 
reflectă în stilurile de management practicate, marcând în mod semnificativ 
performanţele firmei [6,421]. Această componentă are rolul de integrator cultural la 
nivelul întregului sistem al firmei, generând şi dezvoltând modele de 
comportament organizaţional. Cultura managerială este puternic marcată de 
personalitatea conducătorilor, îndeosebi a celor de la nivelele ierarhice superioare. 
În mare măsură cultura managerială poartă amprenta managerului general al firmei 
şi de aceea se afirmă că această componentă culturală este de regulă personalizată 
[6,422]. Cultura managerială este expresia creativităţii managerilor firmei şi 
vizează asigurarea unui climat  profesional, social cultural şi economic  favorabil 
promovării excelenţei în toate procesele de muncă şi de prelucrare a resurselor spre 
atingerea celor mai înalte nivele de civilizaţie umană.  
 Sfera de cuprindere şi problematica culturii manageriale se referă la: 
domeniul de activitate al firmei (produse, servicii, pieţe); stilul de management; 
etica în afaceri; atitudinea faţă de riscuri, competiţie, clienţi, salariaţi, acţionari şi 
propria imagine a firmei [5, 84-85]. 
 Există patru stadii în dezvoltarea  culturii manageriale: cultura managerială 
incipientă, cultura managerială demagogică, cultura managerială ignorantă şi 
cultura managerială performantă [7, 39]. 
 În stadiul culturii manageriale incipiente, stilul de conducere este în 
conflict cu dimensiunile culturii organizaţionale, competenţele manageriale lipsesc. 
Pentru a ajunge la o cultură managerială performantă, care asigură îndeplinirea 
obiectivelor strategice, acest fenomen social trece prin încă două etape 
intermediare: cultura managerială demagogică (orientată spre membrii firmei, dar 
nu oferă rezultate performante deoarece managerii nu dispun de competenţele 
necesare) şi cultura managerială ignorantă (este centrată pe competenţe dovedite 
practic, însă, datorită stilului de management neadecvat, nu sunt luate în calcul 
toate problemele umane din firmă, ceea ce nu ajută la obţinerea performanţelor. 
 Cultura firmei este o caracteristică fundamentală a oricărei întreprinderi 
care trebuie luată în calcul atunci când se determină capacitatea  de rezistenţă 
competiţională şi de adaptare continuă, pe termen lung, în economia concurenţială 
de piaţă. Evaluarea culturii firmei poate fi realizată  aşadar prin unităţi de măsură 
temporale şi  în acest sens considerăm că este util conceptul de memă, definit de R. 
Dawkins, ca fiind un replicator, o unitate de timp specifică procesului de 
transmitere de la un creier la altul, în fondul cultural, a informaţiei culturale 
[4, 184].  
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Fig.2. Etapele culturii manageriale 
 
 Mema poate fi o idee bună, o melodie devenită şlagăr, o glumă sau un 
proverb cunoscute de foarte multă lume, o nouă tehnică folosită în construcţie, o 
modă vestimentară, o poezie etc. Memele se transmit la un om la altul, au o 
longevitate de invidiat şi au efecte majore în progresul societăţii (ex.: Legile lui 
Arhimede, limba literară, poeziile etc.). Majoritatea memelor sunt practic 
nemuritoare. Memele trebuie să aibă fecunditate. Fecunditatea este chiar mai 
importantă decât longevitatea. Pentru a fi răspândită, o memă trebuie să circule larg 
în cadrul organizaţiei. 
 Luând mema ca unitate de viaţă, putem afirma că , un om are o viaţă cu 
atât mai lungă cu cât în tinereţe a asimilat mai multe meme şi cu cât din floarea 
vârstei şi până la senectute a creat şi el cât mai multe meme în domeniul profesiunii 
sale sau în orice alt domeniu. Omul nu trebuie să trăiască degeaba, să facă umbră 
pământului. O viaţă vegetativă poate să fie oricât de lungă, însă nu are valoare 
umană. Existenţa trebuie măsurată în meme. Ne putem dilata timpul vieţii prin 
memele pe care le generăm. 
 Concluzionând asupra celor prezentate, susţinem că în abordarea 
conceptului de cultură, prin prisma configurării sistemice a firmei, trebuie  
evidenţiată existenţa  celor trei componente culturale care se manifestă simultan şi 
se influenţează reciproc pe tot parcursul istoric al oricărei întreprinderi: 
componenta corporativă, cea organizaţională şi cea managerială, cu rol integrator. 
Sugerăm a fi adoptată mema ca unitate de măsură a rezistenţei in timp a modelelor 
culturale de firmă. 
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• utilaje care separă pe baza diferenţei de grosime şi lăţime a 
componentelor masei de boabe (utilaje de tarare, selectoare, 
vânturătoare, gravitatoare etc.), sunt prevăzute cu organe de cernere; 

 

 
 Abstract: 
 Aspects regarding the improvement of the cleaning and selecting process of the 
agricultural products through some filters. 
 The optimization of the cleaning and selecting process of the agricultural products 
has become a steady concern both for the initial research and for the real practice in the 
field. Thus one may aim to influence every constructively and functionally device of different 
type of filter in order to grow the efficiency of the cleaning and selecting process of 
agricultural products through filters. 
 
 
 Multitudinea de condiţii, situaţii, cerinţe şi metode de curăţire a impus 
apariţia unei game foarte variate de maşini şi organe de lucru. În prezent există 
diferite criterii de clasificare a utilajelor de curăţire şi sortare a produselor agricole 
dintre care cele mai importante amintim după principiul de funcţionare şi 
destinaţia lor. 

Din punct de vedere al principiilor de funcţionare, utilajele de curăţire şi 
sortare se clasifică astfel: 

• utilaje care separă pe baza diferenţei de lungime între componente 
(trioare), sunt prevăzute cu organe de curăţire cu alveole; 

• utilaje care separă pe baza proprietăţilor aerodinamice ale 
componentelor (utilaje de tarare, selectoare, vânturătoare, gravitatoare 
etc.), sunt prevăzute cu ventilatoare, care aspiră sau refulează 
impurităţile mai uşoare decât seminţele produsului de bază; 

• utilaje care separă pe baza diferenţei între forma, greutatea specifică 
şi starea suprafeţei componentelor (gravitatoare, separatoare spirale 
etc.), au planuri înclinate, pe care seminţele produsului de bază alunecă 
cu viteze diferite faţă de corpurile străine; 

• utilaje care separă pe baza altor principii, de exemplu: elasticitatea 
diferită a componentelor (masa reflectoare Pady), culoarea diferită a 
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componentelor (maşini electronice cu celule fotoelectrice), 
amestecarea produselor cu pulbere feroasă (separarea cu maşini 
electromagnetice a unor seminţe de buruieni) etc. 

După destinaţie utilajele de curăţire şi sortare pot fi: 
• maşini pentru precurăţire; 
• maşini pentru curăţire de bază şi sortare; 
• maşini pentru curăţire suplimentară şi specială. 
O privire de ansamblu asupra tendinţelor constructive existente şi a 

studiilor şi cercetărilor efectuate, evidenţiază caracterul complex al aspectelor 
teoretice ca şi multitudinea de soluţii aplicate ori preconizate a se aplica. Dintre 
soluţiile constructive existente prezintă interes, ca urmare a posibilităţilor de 
îmbunătăţire a performanţelor funcţionale, a fi studiate sitele plane cu oscilaţii 
transversale cu componentă spaţială, sitele cilindrice de mare viteză cu vibrare, cu 
agitator cu palete ori cu ghid elicoidal, sitele cu mare capacitate de lucru aplicate la 
maşinile de precurăţire etc. 

 
1. Aspecte generale ale procesului de separare prin site 

 
 Pentru precizarea elementelor de bază necesare pentru estimarea regimului 
de lucru la site, se porneşte de la aspectele fundamentale ale procesului de separare 
care poate fi descompus în două momente esenţiale: 

a) mişcarea relativă a particulelor de separat pe suprafaţa sitei; 
b) pătrunderea şi trecerea prin orificii a particulelor de dimensiuni mai mici 

decât acestea. 
Un moment auxiliar important este şi cel în care se face curăţirea orificiilor 

de seminţele înţepenite prin efectul împănării. La separarea în strat gros a unui 
amestec de particule un alt moment caracteristic constă în trecerea bobului prin strat 
până la suprafaţa sitei. Această trecere este influenţată pozitiv de vibraţiile 
transversale ale sitei datorită reducerii frecărilor interne urmată de separarea 
materialului.  

Dintre cele două momente principale este determinant pentru efectul de 
separare, cel de al doilea la care, datorită unei forţe de evacuare (componentă a 
greutăţii la sitele plane, însumată vectorial cu o forţă centrifugă la cele rotative), 
particula tinde să intre în orificii. În acest moment se face compararea dimensiunii 
particulei cu cea etalon a orificiului, urmată de trecerea liberă dacă se dovedeşte mai 
mică, sau de refuzul trecerii dacă se dovedeşte mai mare. Acest moment, în schimb, 
este condiţionat de primul moment principal deoarece, fără o mişcare relativă a 
particulelor pe suprafaţa sitei, procesul de căutare şi găsire a orificiilor de către 
particule nu este posibil, el asigurând totodată continuitatea fluxului tehnologic de 
separare prin avansul materialului de la alimentare către evacuare. De aceea în orice 
regim de lucru se pune de la început condiţia asigurării unei mişcări relative a 
particulei pe suprafaţa sitei în mod dirijat către evacuare. În acest sens sitele pot fi 
considerate şi studiate ca organe de transport dar cu condiţii restrictive ce vor 
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favoriza realizarea momentului al doilea al procesului de separare. Aceste condiţii 
limitează de la început posibilităţile de creştere a vitezei de transport până la limita 
maximă la care se pierde în câmpul gravitaţional posibilitatea trecerii seminţelor 
prin orificiile sitelor. Pentru o eficienţă maximă a procesului, caracterul mişcării şi 
traiectoria particulelor pe suprafaţa sitei trebuie alese în concordanţă cu forma 
orificiilor şi a particulelor (seminţelor). De aceea, în cazul orificiilor rotunde se 
recomandă o mişcare cu desprinderi de suprafaţă şi căderi scurte, iar în cazul 
orificiilor alungite o mişcare cu traiectorii scurte pe suprafaţă pe direcţia lungimii 
orificiului; totodată lungimea spaţiului parcurs în mişcare relativă pe sită se impune 
să fie cât mai mare. Fiind preferate mişcarea în zig-zag, sau în sus şi în jos cu 
preponderenţă în jos la sitele plane, sau cea elicoidală cu pas mic la sitele cilindrice. 

Din analizele realizate până în prezent se pot trage următoarele ipoteze 
pentru determinarea indicilor generali ai eficacităţii procesului de separare: 

a) eficacitatea separării este un indice sintetic cu valoare cumulativă din 
punct de vedere al debitului de lucru şi al calităţii; 

b) productivitatea procesului de separare variază, pentru orice tip de site, 
direct proporţional cu viteza de avans şi tinde, la limita în care s-ar neglija 
condiţiile restrictive de viteză impuse de procesul de separare, către viteza de 
transport maximă pe care o poate atinge un organ de transport cu acelaşi principiu 
de lucru; datorită însă condiţiilor restrictive, capacitatea de lucru a sitelor va fi 
totdeauna mai mică decât a organului de transport similar; 

c) la regimuri caracterizate prin aceeaşi viteză medie de avans pe sită în 
sensul evacuării calitatea separării este proporţională cu lungimea relativă a 
spaţiului parcurs de particulă pe sită, definită ca raport între mărimea spaţiului real 
parcurs pe sită şi lungimea sitei pe direcţia de avans; 

d) între două regimuri, caracterizate prin aceeaşi lungime relativă a 
spaţiului parcurs pe sită, prezintă o eficacitate a separării mai mare cel la care forţa 
(sau acceleraţia corespunzătoare), care determină trecerea prin orificiu are o 
valoare mai mare. 
 

2. Suprafeţe de cernere cu site plane oscilante 
 

Pentru mărirea randamentului de separare (cernere) şi pentru realizarea 
unei separări corespunzătoare la unele produse la care particulele aderă între ele 
(făină, zahăr, particule cu suprafaţa rugoasă etc.) în practică sunt utilizate maşini la 
care sitele au o mişcare oscilatorie. 
 Acţionarea sitelor sau a blocului de site se face, de obicei, prin mecanismul 
bielă – manivelă (figura nr. 1): 
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Fig. 1. Schema forţelor care acţionează asupra particulei pe o sită oscilantă. 
 
 Considerăm tiranţii OK şi O1K1 foarte lungi, lungimea bielei l, infinită în 
comparaţie cu raza manivelei r, rezultă că unghiul de înclinare α al sitei rămâne 
constant în tot timpul mişcării sitei. 
 În acest caz, acceleraţia sitei va fi: 

a = ω2

tr
g
GmaFi ωω cos2 ⋅⋅⋅−=−=

 r cos ωt     (1) 
în care:  
 ω reprezintă viteza unghiulară a manivelei; 
 ωt – unghiul instantaneu de întoarce. 
 Forţa de inerţie se poate exprima: 
 

    (2) 

 
 Pentru deplasarea particulei în jos, din figura 1 rezultă că aceasta este 
posibilă pentru poziţiile manivelei din cadranele I - IV. Această mişcare are loc 
dacă proiecţia rezultantei forţelor care acţionează asupra particulei pe direcţia sitei 
este orientată în jos pe sită, adică: 
 

Fi cosα + mg sinα - Ff ≥ 0    (3) 
 
 Dar Ff = µ N, în care µ este coeficientul de frecare între particulă şi sită, µ 
= tg ϕ, unde ϕ este unghiul de frecare. 
 Reacţiunea normală N se determină din proiecţia sistemului de forţe pe 
direcţia normală la planul sitei: 
 

N = G cosα + Fi sinα    (4) 
 
 Înlocuind expresia forţei de inerţie în relaţia de mai sus, rezultă: 

α 

Fi 

G cosα 

Ff 

N 

G sinα 

G = mg 

K1 

α 

I 

I 

K 

O 
O1 

II 

III IV 

r ω 
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N = G cosα + 







+⋅⋅=⋅⋅⋅ ααωωαωω cossincossincos

2
2 t

g
rGt

g
G

 (5) 

 

 Raportul K
g

r
=

⋅2ω
 reprezintă indicele regimului cinematic de 

funcţionare al sitei şi, înlocuind în relaţia de mai sus, rezultă: 
 

N = G (K cosωt sinα + cosα)   (6) 
şi 

Ff  = µ N = tgϕ N =   tgϕ G (K cosωt sinα + cosα)  (7) 
 
 Înlocuind în relaţia 3 expresiile lui Fi şi Ff

g
G

, rezultă: 

 ω2 

( )
( )ϕα

αϕ
−
−

=
cos
sin

jK

r cosωt cosα + G sinα - tgϕ G (K cosωt sinα + cosα) ≥ 0 /G 

 
K cosωt cosα + sinα - K cosωt tgϕ sinα - tgϕ cosα ≥ 0 

 
K cosωt (cosα - tgϕ sinα) + sinα - tgϕ cosα ≥ 0 

 
 Realizând transformările, rezultă: 
 

    (8) 

 
 Pentru ca particula să se deplaseze în jos trebuie ca indicele K să fie mai 
mare decât Kj. Turaţia manivelei pentru care are loc deplasarea materialului în jos 
pe sită este: 

n >  nj, deoarece K > Kj 30
n⋅

=
πω şi cunoscând că: , considerând π2 ≅  g, rezultă: 

 
( )
( )ϕα

αϕ
−⋅

−
⋅=

cos
sin30

r
nj  (rot/min)  (9) 

 
 În mod analog, se poate obţine relaţia de calcul a valorii minime  indicelui 
cinematic al sitei Ks, pentru începerea mişcării relative în sus pe sită (poziţia 
manivelei în cadranele III şi IV): 
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( )
( ) ( )ϕα

αϕ
ϕα

+=
+
+

= tgKs cos
sin

    (10) 

 
K > Ks, pentru deplasarea particulei în sus pe sită şi turaţia ns

( )
r

tgns
ϕα +

⋅= 30

 se determină în mod 
analog: 
 

  (rot/min)  (11) 

 
 Pentru poziţia manivelei în cadranele II şi III este posibilă desprinderea 
particulei de pe sită. Valoarea limită minimă a indicelui regimului cinematic al sitei 
pentru care particula începe să se desprindă de pe sită (reacţiunea normală N se 
anulează iar cosωt = -1) se notează cu Ko

α
α
α ctgKo ==

sin
cos

 şi se determină cu relaţia: 
 

    (12) 

 
 Pentru orice K > Ko particule se desprinde de pe suprafaţa sitei. 
 Cunoscând valorile indicelor K, Kj, Ks şi Ko se pot stabili tipurile de 
mişcare a particulei pe sită: 

a) Particula se află în repaus relativ: 
 

K ≤ (Ks, Kj, Ko)    (13) 
 

b) Particula se află în mişcare relativă fără desprindere: 
 - într-un singur sens: 

numai în sus: Ks < K ≤ Kj; K ≤ Ko;        (14) 
numai în jos: Kj < K ≤ Ks; K ≤ Ko;         (15) 

 - în ambele sensuri: 
mai mult în sus: K > Kj > Ks; K ≤ Ko;            (13) 
egale: K > Kj  = Ks ; K ≤ Ko;           (14) 
mai mult în jos: K > Ks  > Kj ;K ≤ Ko;          (15) 

c) Particula se află în mişcare relativă cu desprindere (se aplică relaţiile: 
11, 12, 13, 14, 15 cu condiţia de desprindere la toate K > Ko); 

d) Particula are o mişcare relativă verticală pe sită, adică desprindere pură: 
K > Ko      (16) 

 
 Separarea are loc atunci când particula se deplasează în ambele sensuri, 
mai mult în sensul de evacuare, fie cu desprindere, fie fără desprindere. 
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 Viteza de deplasare a materialului pe sită are o mare influenţă asupra 
capacităţii de lucru a sitei şi a randamentului de separare (eficacitatea de separare). 
Astfel, o viteză mare de separare duce la creşterea capacităţii de lucru şi la  
scăderea randamentului de separare, o viteză mică de separare duce la scăderea 
capacităţii de lucru dar la creşterea randamentului de separare. 
 Mărimea vitezei de deplasare a materialului pe sită trebuie aleasă astfel 
încât să satisfacă ambele cerinţe. 
 Randamentul de separare este influenţat de viteza relativă instantanee 
maximă de deplasare a particulei în sus (vs max) sau în jos pe sită (vj max), iar 
capacitatea de lucru este influenţată de viteza medie relativă a particulei pe sită 
(vm): 

vs max ≤ vlim     (17) 
 

vj max ≤ vlim     (18) 
 

vm ≤ vlim     (19) 
 
în care: vlim  reprezintă viteza relativă maximă a particulelor mici la care are loc 
trecerea lor prin orificiile sitei. 
 La depăşirea mărimii vlim separarea particulelor mici încetează. 
 Vitezele vs max şi vj max

( )
g

bll

ll
v

α
α

α

cos
sin2

cos
2

1

1

lim

+⋅−⋅

⋅





 −

=

 se calculează pe cale grafo–analitică. 
 Pentru o sită înclinată cu unghiul α faţă de orizontală, viteza limită poate fi 
calculată cu relaţia: 
 

 (m/s)   (20) 

 
 Pentru  site orizontale α = 0, rezultă: 
 

b
gllv ⋅






 −=

21lim    (m/s)  (21) 

 
în care:  
 l1 reprezintă lungimea orificiului sitei, (mm); 
 l – lungimea particulei, (mm); 
 b – lăţimea particulei, (mm). 
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 În cazuri reale particulele mici aflate la suprafaţa sitei sunt frânate în 
mişcarea lor relativă pe sită de stratul de particule de deasupra care apasă asupra 
particulelor mici. În aceste cazuri  viteza limită reală este mai mare decât viteza 
limită calculată. De aceea vitezele vs max, vj max şi vm se iau cât mai apropiate de vlim

aCshnBQ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅= γ60

. 
 Cercetările experimentale au arătat că viteza medie de deplasare a 
particulelor pe sită variază în intervalul (5 - 20) cm/s. 
 Capacitatea de lucru a sitei se poate determina cu relaţia: 
 

 (kg/h)   (22) 
 
în care: 
 B este lăţimea sitei, (m); 
 n – turaţia manivelei, (rot/min); 
 h – înălţimea stratului de particule de pe sită, (m); 
 s – distanţa parcursă de particulă la o rotaţie a manivelei, (m/rot); 
 γ - masa volumetrică a amestecului de particule, (kg/m3); 
 Ca
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 – coeficientul de afânare a particulelor pe sită, (0,6 – 0,8). 
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RAPORTUL JURIDIC 

DINTRE COMERCIANT ŞI CONSUMATOR 
ÎN CONTEXTUL ECONOMIEI DE PIAŢĂ 

 
Simona Georgeta BONTAŞ *

 Pentru comerciant clientela reprezintă  unul din elementele constitutive ale 
fondului său de comerţ şi se defineşte ca find totalitatea persoanelor fizice şi 

 

 
„Fără clienţi nu există afaceri” (anonim) 

„Unicul scop al unei afaceri este de a crea un client” 
(Peter Drucker) 

 
 Abstract: 
 Under the circumstances of a major competition some principles and useful rules 
must be respected. Each trader interested in obtaining the profit, but also in order to know 
the interest of the other part of his business, the consumer, which is the receiver of his 
trading act. This a framework of normality, legality and satisfaction has to be created for both 
actants of the legal relation betwen the trader  and the consumer. 
 
 
 În condiţiile economiei de piaţă, agenţii economici indiferent de mărime 
sau obiectul de activitate, acţionează într-un mediu concurenţial caracterizat printr-
o luptă acerbă dusă pentru pentru a dobândi condiţii cât mai avantajoase şi a realiza 
profituri cât mai mari şi constante. 
 O analiză de ansamblu a mediului de afaceri presupune cunoaşterea şi 
înţelegerea raporturile juridice de  care iau naştere din  derularea acelor activităţi 
(fapte de comerţ) săvârşite de către comercianţi sau agenţi economici în vederea 
creării de mărfuri sau servicii necesare punerii lor în circulaţie în vederea atragerii 
clientelei şi obţinerii de profit. 
 Calitatea de comerciant este recunoscută persoanelor fizice sau juridice 
care îndeplinesc condiţiile stipulate în art. 7 Cod Comercial: “Sunt comercianţi cei 
care săvârşesc fapte de comerţ având comerţul ca profesie obişnuită şi societăţile 
comerciale”. Legislaţia de dată recentă conferă calitatea de comerciant şi altor 
categorii de agenţi economici care funcţionează la ora actuală în economie: regiilor 
autonome şi de unităţile cooperatiste. 

Alături de comercianţi în raportul juridic participă consumatorii sau 
clientela cărora le este destinată practic activitatea comercianţilor, concretizatã în 
totalitatea mărfurilor şi serviciilor oferite acestora. 

                                                 
* Asistent universitar doctorand, Universitatea „George Bacovia” Bacău 
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juridice care, în mod obişnuit apelează la acelaşi comerciant în vederea procurării 
de mărfuri sau de servicii, pentru satisfacerea nevoilor personale sau ale familiei, 
grupului social etc. 

Atragerea clientelei de căre comerciant depinde  de o multitudine de factori  
şi  condiţii de care comerciantul trebuie să ţină cont în derularea activităţilor sale 
pentru a obţine, pe de o parte acele   mărfuri şi servicii capabile să răspundă 
cerinţelor reale ale societăţii consumatoare, iar pe de altă parte să fie în măsură să 
răspundă  exigenţelelor impuse de contextul economiei concureanţiale, de piaţă. 

În categoria factorilor  care influenţează atragerea clientelei de către 
comerciant deosebim factori interni obiectivi precum: locul unde îşi desfăşoară 
activitatea comerciantul, calitatea activităţii productive, grad de tehnicitate, 
tehnologia utilizată, calitatea produselor fabricate sau a prestaţiilor furnizate, 
preţuri competitive  pe piaţă, accesibilitatea mărfurilor oferite clienţilor, factori 
interni subiectivi: calitatea prestaţiilor efectuate de personal, calitatea serviciilor 
administrative, pregătirea şi competenţa personalului în domeniul fiscal, contabil 
juridic, abilitatea comerciantului în realizarea  reclamei şi publicităţii pentru a fi 
cunoscut şi recunoscut pe piaţă etc. iar p e d e altă p arte intervin factorii externi 
care presupun elemente legate de concurenţă (numărul comercianţilor de acelaşi 
tip, calitatea şi poziţia concurenţilor pe piaţă, piaţa deţinută), elemente legate de 
furnizorii comerciantului (posibilitatea comerciantului de a alege furnizorii, 
calitatea produselor livrate de furnizori), elemente legate de bancherii 
comerciantului (posibilitatea obţinerii unor credite pe termen lung sau în condiţii 
avantajoase). 

Toate aceste elemente sunt în măsură să  creeze comerciantului  acele 
condiţii optime şi avantajoase pentru atragerea unui număr cât mai mare de 
consumatori în vederea formării unei clientele relative constante şi fidele, dar să şi 
asigure  supravaloarea comerciantului şi obţinerea unui profit cât mai mare.  

De asemenea este necesar ca agenţii economici, prin comportamentrul lor 
managereal, să pună în centrul preocupărilor cunoaşterea şi anticiparea cerinţelor 
consumatorilor, pentru a adapta activităţile lor în scopul satisfacerii nevoilor 
actuale şi de perspectivă ale acestora.   

În plus comerciantul trebuie să cunoască şi să anticipeze comportamentul 
consumatorului pentru a-i putea oferi produsele şi serviciile de care acesta are 
nevoie, pentru a-i asigura un anumit nivel de satisfacţie şi pentru a face faţă la un 
anumit model de comportament al consumatotului pe piaţă. Studierea 
comportamentului consumatorului  şi orientarea către acesta este esenţial pentru 
orice comerciant care urmăreşte să reuşească într-un mediu concurenţial al 
economiei de piaţă. Acest demers este însă destul de   dificil, sinuos şi nu lipsit de 
complicaţii deoarece: 

• Comportamentul consumatorului este dinamic, în continuă schimbare, 
• Consumatorii sunt diferiţi unul de celălalt, 
• Consumatotul acţionează de cele mai multe ori emoţional decât raţional, 
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• Acţionează şi răspund diferit la acelaşi stimul, în momente de timp 
distincte, 

• consumatorul acţionează în timpul procurării mărfurilor fie în  direcţia 
sporirii cantităţii de mărfuri consumate de natură să-i asigure creşterea 
nivelului de satisfacţie sau de utilitate, fie în direcţia diminuării cantităţii 
de mărfuri consumate  de natură să-i asigure micşorarea nivelului de 
satisfacţie sau de utilitate, 

• pot fi convinşi sau atraşi de concurenţa unui comerciant şi astfel îşi pot 
schimba comportamentul etc. 
Prin urmare, comerciantul preocupat de realizarea unor produse, mărfuri 

sau servicii, care să răspundă cerinţelor de concurenţă,  va trebuie să ţină seama de  
factorii de influenţă ai comportamentului consumatorului precum:satisfacţie, 
preferinţe, venituri, vârstă  pentru a putea  găsi răspunsul potrivit  la întrebări legate 
de: produs, plasament, preţ, publicitate şi promovare: 

• Ce produse utilizează consumatorii în prezent? 
• Ce anume preferă şi ce dezaprobă la aceste produse? 
• Cum ar trebui să fie aceste produse pentru a fi superioare celor existente? 
• De unde doresc consumatorii să cumpere produsele? 
• De unde îşi procură de obicei acest tip de produs? 
• Sursa respectivă este convenabilă? 
• Care este preţul considerat a fi corect? 
• Preţul reflectă valoarea reală a produsului? 
• Ce tip de publicitate îi va sensibiliza? 
• Ce anume îi va încuraja să cumpere? 
• Cum le pot fi activate necesităţile şi cum le putem oferi un mod credibil de 

satisfacere a acestora? etc. 
În contextul economiei de piaţă, orice activitate economică derulată de 

către comerciaţi sau de agenţii econiomici, îndreptată în direcţia  satisfacerii 
cerinţelor – efective sau potenţiale ale consumatorilor trebuie să se desfăşoare şi în 
raport cu permisibilitatea legii.  

Prin instituirea de obligaţii specifice în sarcina comercianului se trasează 
coordonatele legale în care trebuie să se deruleze activitatea pe care o desfăşoară în 
ceea ce priveşte legalitatea funcţionării sale, cât şi limitele comportamentului său în 
raporturile cu ceilalţi comercianţi în condiţiile unei economiei de piaţă. Se înscriu 
în această categorie: 

Obligaţii ale comerciantului instituite de Legea nr 26/1990 privind Registrul 
Comerţului în care se înscriu: 

- Înmatricularea sau înregistrarea la Registrul comerţului înainte de 
începerea activităţii,  

- notificarea la Registrul comerţului a menţiunilor   apărute în legătură şi în 
timpul derulării comerţului; 
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Obligaţii ale comerciantului instituite de Legea nr. 82/1991 privind 
activitatea contabilă 

- obligaţia de evidenţiere în registrele contabile a activităţii desfăşurate 
Potrivit dispoziţiilor din Legea nr.82/1991 este considerată contravenţie şi 
se sancţionează cu amendă încălcarea normelor emise de ministerul 
Finanţelor referitoare la: 

- utilizare şi ţinerea a registrelor  de contabilitate; 
- arhivarea şi păstrarea documentelor justificative şi a documentelor 

contabile; 
- întocmirea, verificarea, certificarea şi depunerea bilanţului contabil 
Obligaţii fiscale ale comerciantului privind: 
- plata a impozitului pe profit potrivit Ordonanţei Guvernului nr.70/1994 
- plata a impozitului pe venit potrivit Ordonanţei de  Guvernului nr.73/1999 
- plata T.V.A.-ului, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.215/1999 
- plata altor taxe şi impozite datorate statului 
Obligaţii ale comerciantului privind  combaterea concurenţei neloiale 

instituite de legea nr. 11/1991 care  stabileşte  prin dispoziţiile art1 şi 2 principiile 
unei activităţi comerciale oneste, comercianţii fiind obligaţi să îşi exercite 
activitatea „cu bună credinţă şi potrivit uzanţelor cinstite şi să nu facă concurenţă 
neloială celorlalţi comercianţi”.  
  În principiu, buna credinţă are o dublă semnificaţie etico juridică: pe de o 
parte onestitatea în derularea faptelor şi actelor comerciale iar pe de altă parte 
credinţa subiectului de drept că se comportă conform legii. 
 Comportamentul agenţilor economici are fără îndoială, în condiţiile 
concurenţei un caracter individualist, întrucât fiecare comerciant îşi urmăreşte 
interesul propriu. Uneori însă comportamentul agenţilor economici poate îmbrăca 
forme  extreme care merg de la simpla dorinţă de a te întrece pe tine însuţi şi/sau pe 
altul, până la ideea de dominaţie absolută atinsă prin toate mijloacele, aspect 
extrem de nociv şi periculos. 
  De aceea în condiţiile  de piaţă liberă, concurenţa îndeplineşte un rol 
deosebit  dacă avem în vedere faptul că: 

• împiedică realizarea profitului de monopol de către anumiţi agenţi 
economici, 

• stimulează inovaţiile, creearea de mărfuri noi, tehnici şi utilaje 
performante, cale optimă de cucerire a pieţelor, 

• stabileşte o repartizare a beneficiilor proporţionată cu contribuţia efectivă a 
agenţilor economici în procesul de producţie şi de distribuţie a bunurilor.  

• Facilitează ajustarea automată dintre cerere şi ofertă 
 Pentru a asigura protecţia, menţinerea şi stimularea concurenţei şi a unui 

mediu concurenţial normal pentru buna desfăşurare a activităţiilor întreprinse de 
către agenţii economici legiuitorul stabileşte expres faptele sau actele  de 
concurenţă neloială. 
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 Legea nr.11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale împarte faptele 
ilicite în contravenţii şi infracţiuni.  

 Faptele cele mai grave calificate ca infracţiuni de concurenţă neloială sunt 
prevăzute în mod expres în art.5 din Legea nr.11/1991: 

• Confuziunea, constă în folosirea fără drept a unei firme, unei embleme, 
unor desemnări speciale sau a unor ambalaje de natură a produce confizie 
cu cele folosite legitim de alt comerciant; 

• Producerea în orice mod, importul, exportul, depozitarea, punerea în 
vânzare sau vânzarea unor mărfuri purtând menţiuni false privind brevetele 
de invenţii, originea şi caracteristicile mărfurilor, precum şi cu privire la 
numele purtătorului sau comerciantului , în scopul de a induce în eroare  pe 
ceilalţi comercianţi sau pe beneficiari ori consumatori. 
În art. 4 din lege sunt prevăzute faptele calificate contravenţii: 

• Denigrarea constă în răspândirea de către comerciant de afirmaţii 
mincinoase asupra unui concurent sau asupra mărfurilor sale, afirmaţii de 
natură să dăuneze bunului mers al activităţii comerciantului, 

• Dezorganizarea  prin oferirea serviciilor de către salariatul exclusiv al unui 
comerciant unui concurent sau acceptarea unei asemenea oferte, 

• Acapararea clientelei presupune încheierea de contracte prin care un 
comerciant asigură predarea unei mărfi sau executarea unei prestaţii în 
mod avantajos, cu condiţia aducerii de către client a altor cumpărători, cu 
care comerciantul  ar urma să încheie contracte asemănătoare.  

  În aceleaşi coordonate se înscrie şi Legea nr.12/1991 privind protejarea 
populaţiei împotriva unei activităţi comerciale ilicite care atrag răspunderea penală 
sau contravenţională. : 

• Efectuarea de acte sau fapte de comerţ fără îndeplinirea condiţiilor stabilite 
de lege, 

• Vânzarea ambulantă a oricăror mărfuri în alte locuri decât cele autorizate 
de primării sau prefecturi, 

• Condiţionarea vânzării unor mărfuri de cumpărarea altor mărfuri, 
• Expunerea spre vânzare sau vănzarea de mărfuri sau alte produse, fără 

specificarea termenului de valabilitate, ori cu termenul expirat, 
• Neexpunerea la vânzare a mărfurilor existente, 
• Refuzul nejustificat al vânzării de mărfuri sau prestării de servicii,cuprinse 

în obiectul de activitate a agentului economic etc. 
 Din succinta prezentarea a aspectelor  legate de relaţiile de natură 

comercială  dintre comerciant şi consumator, se desprinde ideia că într-o economie 
de piaţă, chiar şi în condiţiile unei concurenţe majore trebuie respectate principii şi 
norme utile, necesare unui mediu concurenţial normal. Fiecare comerciant interesat 
în crearea unor produse, mărfuri sau servicii care să răspundă cerinţelor societăţii 
consumatoare trebuie să îşi desfăşoare activitatea din prisma atât a interesului 
personal – obţinerea de profit, dar mai ales din perspectiva cunoaşterii interesului 
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celeilate părţi a consumatorului, a beneficiarului actului său de comerţ, întrucât 
numai în acest fel se poate crea acel cadru de normalitate, legalitate  şi satisfacţie 
pentru ambii parteneri ai raportului juridic: comerciant şi consumator.  
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1. Conceptul avantajului competitiv 

 

 
 Key words: 
 Competitive advantage, competition, cost price, strategies, focus. 
 
 Abstract: 
 The work about "The Instruments of the Strategic Analysis" aims to illustrate one of 
the problems an auditor or a group of auditors may confront with while auditing the strategy 
of a company. 
 In the first part of the work there are illustrated some aspects about the 
competences and about the "know-how" of the firm taking into account its technology 
support. Then there are illustrated some ways of dividing the firm activity into different 
strategic activity domains, by deducting them from the initial basic activity. 
 The last part of the work presents a short list of some typical strategic activity 
domains and their real dimensions for a strategic analysis. 
 
 

 
 Conceptul avantajului competitiv a aparut in cursul anilor ’60. 
Meritul in acest caz revine lui Boston Consulting Grup care l-a formulat într-o 
manieră clară ca rezultat al analizelor efectuate în diverse sectoare de activitate. 
Mulţi cercetători au recunoscut imediat acest concept fundamental dintre care se 
remarcă Michel Porter de la Universitatea Harvard care a fost determinat să 
formuleze următoarea definiţie pentru strategia întreprinderii: “ Obiectivele 
strategice au rolul pe de o parte să asigure pentru întreprindere o poziţie strategică 
cu care să se poată apăra pe termen lung, iar pe de altă parte de a dezvălui căile şi 
mijloacele prin care ea va putea să-şi asigure un avantaj concurenţial cu care să se 
poată apăra pe termen lung, în fiecare dintre domeniile pe care ea şi le alege să-şi 
desfăşoare activitatea”. 
 Primul avantaj competitiv important care a fost evidenţiat a fost cel al 
costului de producţie pe baza căruia s-a fundamentat cunoscuta teorie a “curbei de 
experienţă”. BCG a arătat, bazându-se pe numeroase anchete, că preţurile de cost 
în întreprindere scad în mod constant pe măsură ce creşte volumul producţiei. 
Fiecare ramură industrială poate fi caracterizată printr-o curbă care exprimă relaţia 
existentă între costuri şi volumul producţiei. 
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 O întreprindere care dispune de un volum de producţie superior celor ale 
concurenţilor lor imediaţi beneficiază, teoretic vorbind, faţă de aceştia, de un 
avantaj competitiv sigur. Acesta va fi cu atât mai însemnat cu cât ecartul dintre 
volumul său de producţie şi cel al concurenţilor este mai mare. 
 Ecartul depinde de panta curbei care leagă în cadrul acelei  industrii 
costurile de volumul producţiei. De asemenea, el va depinde, deşi se uită acest 
aspect, de capacitatea întreprinderii de a releva efectele benefice posibile în materie 
de productivitate în funcţie de volumul de producţie. De fapt, nu este suficient să se 
realizeze un volum mare de producţie pentru ca, în mod automat, preţurile de cost 
să scadă; acest lucru nu se produce automat, pe deplin. 
 Avantajul competitiv bazat pe preţurile de cost poate uneori să rezulte şi 
datorită altor factori, ca de exemplu: costuri mai  mici ale forţei de muncă în 
anumite regiuni ale planetei ( cum este cazul Asiei), factori de producţie locali 
accesibili la preţuri interesante ( materii prime, fiscalitate), sau un procedeu tehnic 
specific pe care o întreprindere novatoare a ştiut să şi-l procure obţinând apoi 
brevet asupra lui, etc.  
 Avantajul competitiv constituit de preţurile de cost inferioare celor ale 
concurenţei reprezintă o bază importantă. Pentru a pune în practică această 
strategie, firmele japoneze au constatat că era posibil să mondializeze un anumit 
număr de pieţe, ca de exemplu motociclete, automobile, bunuri de consum durabile 
diverse (aparatură foto, electronice), utilaje, etc. Ele au preconizat astfel că vor 
putea ataca principalele mari pieţe mondiale (îndeosebi cea americană), numai 
practicând o politică de preţuri bazată pe scăderea preţului de cost ca efect al 
volumului de producţie. Graţie acestor anticipări, ele au eliminat un anumit număr 
de firme occidentale, ceea ce  le-a permis imediat să acceadă la poziţii importante 
pe pieţele respective. În consecinţă, firmelor occidentale care au fost învinse le-au 
fost afectate în mod implicit domenii de activitate strategică (DAS-uri) cu 
dimensiuni limitate situându-se la nivelul ţării de origine sau în cel mai bun caz, la 
nivelul unui continent ( Europa, SUA). Firmele japoneze au avut curaj, ele au ştiut 
să-şi modifice DAS-ul, transformându-l în DAS mondial. Incontestabil, pentru o 
întreprindere avantajul preţului de cost este destul de solid. Acesta este şi motivul 
pentru care BCG i-a acordat aşa mare importanţă considerându-l avantajul decisiv 
pentru întreprindere.  
 Dar pot exista şi alte avantaje competitive. Acest lucru a fost demonstrat de 
Michael Porter. Ele au fost denumite ”elementele de diferenţiere” pe care o 
întreprindere le poate introduce în oferta sa. De exemplu, o firmă poate adopta 
strategia unei oferte unice în raport cu concurenţa, diferenţiindu-se astfel de 
celelalte întreprinderi. 
 Trebuie precizat însă că Michael Porter se poziţionează pentru analiza 
avantajelor competitive ale unei întreprinderi, ale unui consumator sau utilizator, 
când aceştia au de ales între diferite oferte concurente prezente pe piaţă. De 
exemplu, preţul pentru produsele care satisfac nevoi globale dar pot fi şi anumite 
elemente de ordin calitativ care să-l determine pe consumator să accepte să 
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plătească în plus. Asemenea elemente calitative care pot fi componente ale ofertei 
diferiţilor concurenţi angajaţi în strategia de diferenţiere sunt nenumărate. 
Adaptarea lor va depinde de fiecare întreprindere care optează pentru o strategie de 
diferenţiere atunci când îşi determină proprii parametri. Este recomandabil ca o 
întreprindere să combine mai mulţi parametri de diferenţiere, experienţa arătând că 
poziţia concurenţială a unei întreprinderi este cu atât mai solidă, în cazul acestui tip 
de strategie, cu cât se găsesc combinaţii între mai mulţi parametri. 
 Pachetul de parametri de diferenţiere aleşi caracterizează perfect oferta 
firmei care va trebui să se facă cunoscută clienţilor săi. 
 Michael Porter, arătând că o întreprindere poate după caz, să fie interesată 
de ansamblul de segmente ale unui DAS sau numai de unul dintre ele, a stabilit o 
clasificare care combină tipul de strategii ales cu opţiunea făcută în ceea ce priveşte 
extinderea sau nu, pe toate segmentele pieţei. El a constatat că aceasta este cea mai 
bună metodă pentru a stabili tipurile de strategii posibile. El a făcut distincţie între 
trei tipuri mari de strategii, care sunt cunoscute astăzi sub denumirea de “strategiile 
generice ale lui Porter”. 
 Aceste strategii sunt: 

- dominarea prin costuri 
- diferenţierea  
- focalizarea, cu variantele: 

• focalizarea prin costuri ( cost-focus ) 
• focalizarea prin diferenţiere ( diferenţiere-focus ) 

 O întreprindere care decide la un moment dat să se intereseze doar de un 
segment de piaţă, va regăsi pe acest segment opţiunile precedente de unde şi 
numele de focalizare prin costuri sau prin diferenţiere.  
 Michael Porter arată că întreprinderile sunt în situaţii intermediare atunci 
când nu au ales o opţiune strategică clară de la început sau poziţia lor este 
ameninţată. Întreprinderile care au optat pentru strategii care acoperă prin natura 
lor un ansamblu de segmente de piaţă ale unui DAS, şi care au “dezvoltat strategii 
clare, fie de dominare prin costuri, fie prin diferenţiere”, reuşesc să cucerească părţi 
relative din piaţă şi pot avea rezultate financiare substanţiale. Cele care au optat 
pentru strategii de focalizare, fie că este vorba de focalizare prin costuri sau prin 
diferenţiere, au prin definiţie, părţi de piaţă reduse, dar sunt în măsură să degaje 
rezultate financiare substanţiale.  
 Dimpotrivă, întreprinderile care se găsesc în poziţii intermediare slabe, ba 
chiar foarte rele vor fi eliminate treptat de pe piaţă de către concurenţii lor, care au 
ştiut să conceapă şi să dezvolte strategii precise.  
 Michael Porter a ilustrat rezultatele atinse de diferitele tipuri de strategii 
posibile într-un DAS existent, în felul următor: 
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Fig. 1. Strategiile lui M. Porter 
 

 Această viziune puţin restrictivă a lui Michael Porter mai recent a fost 
completată printr-un element nou adus de R.Cooper. 
 R. Cooper, profesor şi el la Harvard, a publicat în 1995 o lucrare despre aşa 
zisele “strategii de confruntare”. Acest autor arată, bazându-se pe analiza unui 
număr mare de cazuri de întreprinderi japoneze care s-au bucurat de reuşită, că 
întreprinderile care se află în imposibilitatea de a fi “cost leader” sau 
“diferenţiatori”, nu sunt în mod obligatoriu condamnate: ele pot opta pentru 
“strategii de confruntare”. Se ştie că prin acest tip de strategie ele nu vor putea 
obţine permanent avantajul competitiv, dar printr-o organizare permanentă, ele pot 
adopta strategia numită de R. Cooper “triunghiul de supravieţuire”. Produsele 
propuse (oferite) de o întreprindere pot să se definească prin caracteristicile pe care 
le prezintă pe trei axe: preţ (preţ pentru cumpărători şi cost pentru întreprindere), 
calitate şi funcţionalitate. Este posibil să se varieze între aceşti trei parametri care 
definesc vârfurile laturilor triunghiului de supravieţuire. O întreprindere poate 
astfel dobândi, momentan, avantaje competitive sigure, dar, atenţie, acestea sunt 
nepersistente şi trebuie să fie reînnoite în permanenţă.  
 R. Cooper completează clasificarea stabilită în anul 1980 de către Michael 
Porter, şi anume: întreprinderile situate în poziţia “ stuck the middle ” (“poziţia de 
impas”) pot să se angajeze în strategii de confruntare, exploatând “triunghiul lor de 
supravieţuire”. Ele trebuie să “joace” alternativ pe unul sau mai mulţi parametri 
care determină caracteristicile gamei lor de produse – preţ, calitate, funcţionalitate 
– pentru a creea avantaje competitive, permiţându-le astfel să-şi învingă 
concurenţii. Atunci, graţie capacităţii de a reînnoi în permanenţă avantajele sale 
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competitive, o întreprindere va reuşi să se dezvolte. Se reuşeşte astfel să se 
completeze clasificarea lui Michael Porter, introducând o a patra strategie - 
“confruntarea ”. 
 Viziunea jocului concurenţial într-un DAS dat, îmbogăţită prin aporturile 
recente ale lui R. Cooper, va fi următoarea: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fig. 2. Jocul concurenţial într-un DAS 
 
 De fapt, după cum subliniază R. Cooper, când firmele reuşesc la 
conceperea unei acţiuni prin strategia de confruntare, ele modifică complet câmpul 
concurenţial al DAS-ului în care operează. Firmele care s-au bazat pe elaborarea 
progresivă a avantajelor concurenţiale cu caracter permanent, vor constata că 
acestea dispar puţin câte puţin. Părţile lor de piaţă vor regresa în avantajul firmelor 
care s-au orientat cu putere spre strategii de confruntare şi nu se vor mai avea în 
vedere în DAS-ul considerat decât două tipuri de strategii, şi anume: strategii de 
confruntare pe de o parte şi strategii de focalizare pe de altă parte. Ultimele, în 
sfârşit, vor subzista, putând să caracterizeze cerere în câteva segmente. 

 
2. Conceptul de “manevrare strategică” 

 
 Noţiunea de “manevrare strategică” este extrem de neclară în limbajul 
obişnuit al unei întreprinderi. Ea nu a dobândit un sens precis decât atunci când 
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analiza strategică a înterprinderii a fost în măsură să furnizeze un cadru conceptual 
clar, graţie căruia a devenit posibil să se identifice şi să se clasifice diferitele tipuri 
de poziţionări strategice în care o întreprindere poate să se găsească plasată. Pe 
baza acestora s-au putut cataloga poziţionările solide sau slabe şi să se diferenţieze 
în sectoare în funcţie de faza I, II, III şi IV.  A venit astfel posibil să se determine în 
care sens manevrările strategice pot fi operate. 
 Graţie analizei strategice, manevrările sunt analizate în două planuri 
distincte, după cum este vorba de primul nivel de decizie strategică, cel al alegerii 
strategiei care determină un DAS determinat. 
 Se disting astfel următoarele două niveluri: 

- primul nivel, alegerea domeniilor-redesfăşurarea 
- al doilea nivel, alegerea unei strategii precise pe fiecare domeniu-

schimbarea de strategie 
a) Primul nivel de alegere strategică: alegerea DAS-urilor 
 S-a arătat că prima opţiune de urmat pentru fiecare strategie este alegerea 
domeniilor activităţilor strategice de exploatat. Aceasta alegere se va face 
explorând şi evaluând diferite DAS-uri posibile ale căror activităţi permit accesul 
pe o piaţă şi care prezintă interes pentru firmă. Intreprinderea va determina cu 
claritate care sunt DAS-urile pe care ea doreşte să le reţină în final, ea constituindu-
şi astfel un portofoliu DAS de exploatat.  
 În cazul în care activităţile întreprinderii nu mai pot permite câtuşi de puţin 
să se debranşeze de DAS-uri încă in creştere, sau chiar în cazul în care toate DAS-
urile la care întreprinderea are acces se găsesc deja efectiv exploatate, se pune 
atunci problema diversificării activităţilor. După cum s-a precizat, dezvoltând 
conceptul de activitate, diversificarea în analiza strategică  constă în a evolua spre o 
nouă activitate. Se va încerca, cu prudenţă, ceea ce este întotdeauna recomandat în 
această acţiune, să se evidenţieze măsura în care se regăseşte în noua sau noile 
activităţi la care întreprinderea are acces, un număr cât mai mare de elemente deja 
existente în activitatea de bază din aşa numitul trunchi comun de diversificare.  
 Primul tip de manevrare strategică, pentru o întreprindere, constă în a avea 
acces la noile DAS-uri, altfel spus, să se efectueze o redesfăşurare. Aceasta poate 
să se facă fie rămânând în meseria de bază , fie apelând la diversificare, adică la 
implementarea unei noi activităţi. Eventual, se poate apela în această acţiune la 
DAS-urile în creştere, îndepărtându-le pe cele în declin sau care, deşi sunt 
interesate, li se va conserva doar o parte din activităţi, întreprinderea fiind într-o 
situaţie concurenţială slabă. 
b) Al doilea nivel de alegere strategică : alegerea unei strategii pentru DAS 
 Al doilea nivel de alegere posibilă pentru  efectuarea manevrelor strategice 
constă în a efectua schimbări de strategie în unul sau mai multe DAS-uri exploatate 
de întreprindere. O tipologie a poziţiilor strategice posibile poate fi stabilită pe baza 
a două criterii absolut determinante şi anume: 

- Faza vieţii diferitelor DAS-uri exploatate de întreprindere 
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- Tipul de strategie dezvoltată de întreprindere în unul din  DAS-urile unde 
este prezentă 

In tabelul numărul 1 sunt redate mişcările strategice posibile în cazul unei abordări 
moderne a matricei BCG. 
 Această manieră de a aborda problema manevrelor strategice permite să se 
identifice corect fiecare tip de situaţie cu care se poate confrunta întreprinderea. 
 Diferitele mişcări posibile apar cu claritate. Clasificarea situaţiilor în care o 
întreprindere poate să se găsească plasată într-un DAS dat şi evoluţiile posibile sunt 
redate în tabelul numărul 1.  Ca puncte de intrare sunt considerate poziţiile 
strategice care caracterizează matricea BCG şi tipul de strategie pe care 
întreprinderea l-a practicat până atunci în DAS-urile exploatate.  
 După cum se observă în acest tabel, se inventariază în egală măsură 
diferitele situaţii strategice posibile pentru întreprindere şi se redau principalele 
orientări care pot fi avute în vedere atunci când este vorba de o schimbare a 
strategiei. Aceste strategii de confruntare, enunţate recent de R. Cooper, sunt luate 
în considerare, ele fiind aplicate în mod efectiv.  
 



 

 

Tabel 1. Manevrele strategice posibile în cazul unei lecturi moderne a matricei BCG 
 

Faza vieţii DAS-urilor Faza I sau II Faza III sau IV 

Poziţia strategică în 
matricea BCG 

Poziţia “vedetă” Poziţia “dilemă (copil 
problemă)” 

Poziţia “vaci de muls” Poziţia “greutăţi de moară” 

Strategia efectiv 
dezvoltată de 
întreprindere 
Dominare prin costuri  -Se consolidează încă, 

poziţia rămânând în 
aceeaşi strategie 
-Se adaugă, eventual, 
câteva elemente de 
diferenţiere pentru  a 
consolida încă mai mult  
poziţia 

-Să vadă dacă este 
plauzibilă trecerea în 
poziţia “vedetă”. Dacă nu, 
să schimbe strategia 
mergând spre strategia de 
diferenţiere sau de 
focalizare. 
-Sau chiar să se opteze 
pentru o strategie de 
confruntare sau chiar de 
abandon 

-Să vegheze cu atenţie la 
menţinerea bunei poziţii 
dobândite în:  
    *pastrarea gamei de 
produse 
    * adaptarea la evoluţia 
tehnologiei în curs 
    *efectuarea tuturor 
investiţiilor în 
productivitate necesare 

-Să vadă dacă prin acorduri 
de parteneriat sau de 
fuziune ar fi posibil să se 
îndrepte spre o poziţie forte 
-Dacă vrea să se orienteze 
spre  strategia de 
diferenţiere sau de 
focalizare.  
- Dacă nu,  să abandoneze 
    

Diferenţierea -Să se verifice dacă 
pachetul avantajelor 
competitive va putea fi 
menţinut în timp si să-l 
consolideze încă mai mult 
dacă este posibil 

-Să-şi pună problema 
pertinenţei pachetului d 
ecaracteristici de 
diferenţioere ales şi să 
modifice eventual acest 
pachet 
-Dacă nu, să se orienteze 
spre o nouă strategie: 
     *fie dominare prin 
costuri 
  *fie mai probabil prin 

Să vegheze cu atenţie la 
menţinerea bunei poziţii 
dobândite prin: 
    *verificarea valorii 
pachetului avantajelor 
competitive alese 
     *consolidarea încă mai 
mult a parametrilor de 
diferenţiere 
    *micşoarea preţurilor cât 
de mult posibil. 

-Să se orienteze spre: 
   *o focalizare cost-focus 
    *sau mai probabil o 
focalizare diferenţiere-
focus 
    *Daca nu, să 
abandoneze 



 

 

focalizare( în particular, 
diferenţiere focus) 
       *fie să opteze pentru o 
strategie de confruntare 

Focalizarea  -Să verifice dacă parametrii 
de focalizare aleşi vor 
putea fi menţinuţi şi astfel 
să se continue 
-Dacă nu, să se schimbe şi 
mai probabil să se lase 
absorbită de o altă 
întreprindere 

 -Să se examineze dacă 
strategia urmată până aici 
(cost-focus sau 
diferenţiere- focus) poate fi 
menţinută 
-Dacă nu, să se  lase 
absorbită de o altă 
întreprindere sau să 
abandoneze 

Confruntarea -Să se vadă dacă 
înterprinderea nu ar putea 
mai degrabă să indepte 
spre o altă strategie mai 
sigură, fie:   *dominare 
prin costuri 
        *diferenţiere 
-Dacă nu, să continue în 
aceeaşi manieră 

-Să verifice dacă 
înterprinderea cu adevărat 
este capabilă de a conduce 
o strategie de confrunatare: 
să amelioreze celelalte 
capacităţi manageriale 
-Dacă nu, să opteze pentru 
focalizare 

 -Să verifice dacă  
înterprinderea poate să 
continue pe termen 
nedeterminat acest tip de 
strategie 
-Dacă nu, să opteze pentru 
focalizare sau  mai 
probabil să se lase 
absorbită de o altă 
întreprindere 
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 Abstract: 
 Management decision, if it take at the perfect moment, can ensure an prosper 
future for any kind of organization. For this reason and because of the actual economic 
environment, where high technologies are more important, decision support system become 
a field of science with an important influence in business activity and management culture. 
 
 

 
Sistemele informaţionale proiectate pentru a furniza informaţii precise, la 

timp şi relevante, necesare pentru luarea deciziilor efective de către manageri, se 
numesc sisteme informaţionale manageriale.  

Conceptul de sisteme informaţionale manageriale (SIM), datează din 1960 
şi a devenit cuvântul cheie pentru aproape toate încercările de a lega tehnologia 
calculatoarelor de teoria sistemelor de procesare a datelor în organizaţii. Înaintea 
anului 1960, conceptul a fost aplicat la soluţionarea problemelor de afaceri, atenţia 
îndreptându-se aproape total pe automatizarea acţiunilor financiar-contabile. 
Conceptul de sisteme informaţionale manageriale a fost dezvoltat pentru a 
contracara o dezvoltare ineficientă şi o utilizare ineficace a calculatoarelor. 
Conceptul de SIM este vital pentru sistemele informaţionale eficiente ale unei 
organizaţii din două motive:  
• Acesta subliniază orientarea managerială a procesării informaţiei în afaceri. 

Un scop important al sistemelor informaţionale bazate pe sisteme de calcul ar 
fi acela de suport pentru managementul luării deciziilor şi nu doar de 
procesare a datelor generate de operaţiile de afaceri. 

• Acesta subliniază faptul că trebuie folosit un cadru sistemic pentru a organiza 
aplicaţii ale sistemelor informaţionale. Aplicaţiile de afaceri ale sistemelor 
informaţionale trebuie imaginate ca sisteme informaţionale bazate pe sisteme 

                                                 
* Asistent universitar doctorand, Universitatea „George Bacovia” Bacău 



Radu Bucşă 

 48 

de calcul intercorelate şi integrate şi nu ca acţiuni independente de procesare a 
datelor. 

Figura 1.1. ilustrează relaţiile dintre sistemele informaţionale manageriale 
şi sistemele informaţionale operaţionale în raport cu operaţii de afaceri şi 
management. Sistemele informaţionale manageriale sprijină necesităţile de luare a 
deciziilor ale managementului strategic (de vârf), managementului tactic (de 
mijloc) şi ale managementului operaţional (de supraveghere, de conducere). 
Sistemele informaţionale operaţionale sprijină cerinţele de procesare a informaţiilor 
unei afaceri. 

 
 

Fig. 1.1. Relaţiile dintre sistemele informaţionale manageriale şi sistemele 
informaţionale operaţionale în raport cu operaţii de afaceri şi nivelele 

managementului 
   

Furnizarea informaţiilor şi sprijinirea luării deciziilor manageriale de către 
toate nivelele managementului (de la executivii din vârf la managerii de mijloc şi la 
supraveghetori) este o problemă complexă. Conceptual, sunt necesare mai multe 
tipuri de sisteme informaţionale pentru sprijinirea responsabilităţilor utilizatorilor 
manageriali.  

Există trei tipuri importante de sisteme informaţionale manageriale: 
1. sisteme de raportare a informaţiei; 
2. sisteme suport pentru decizii; 
3. sisteme informaţionale executive. 

Figura 1.2. ilustrează câteva din resursele necesare şi informaţiile produse 
de mai multe tipuri de sistemele informaţionale manageriale. 
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Fig. 1.2. Componentele şi activităţile sistemelor informaţionale manageriale. Se 
observă resursele necesare pentru furnizarea unui raport informaţional, suport 

decizional, informaţie strategică şi expertiză pentru utilizatorii manageriali. 
 

Sisteme de raportare a informaţiilor (SRI) furnizează utilizatorilor 
manageriali informaţii care sprijină în mare măsură necesităţile de luare a 
deciziilor. Rapoartele produse de aceste sisteme furnizează informaţii cerute de 
manageri. SRI accesează baze de date care conţin informaţii despre operaţii interne 
care au fost procesate anterior de sistemele de procesare ale tranzacţiilor. Datele 
despre cadrul de afaceri se obţin de la surse externe. 

Informaţiile accesibile managerilor includ rapoarte care pot fi furnizate: 
−  la cerere; 
−  periodic, conform unui program predeterminat; 
−  ori de cate ori intervin condiţii excepţionale. 

De exemplu, managerii de vânzări pot accesa: 
− rapoarte generate instantaneu ca răspuns la solicitarea de a analiza 

vânzarea unui anumit produs; 
− rapoarte săptămânale de analiză a vânzărilor pentru a evaluarea 

rezultatele vânzărilor de produse, a agenţilor de vânzare şi a teritoriilor 
de vânzare; 

− rapoarte automate generate ori de câte ori un agent de vânzări nu 
obţine rezultatele de vânzări scontate pe parcursul unei perioade 
specificate. 

Sistemele suport pentru decizii (SSD) reprezintă o evoluţie naturală de la 
sistemele de raportare a informaţiei la sisteme de procesare a tranzacţiilor. SSD 
sunt interactive, reprezentând sisteme informaţionale bazate pe sisteme de calcul 
care utilizează modele decizionale şi baze de date specializate pentru asistarea 
proceselor de luare a deciziilor ale utilizatorilor manageriali. Astfel, ele sunt 
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diferite de sistemele de procesare a tranzacţiilor care îşi concentrează atenţia pe 
procesarea datelor generate de tranzacţii şi afaceri. Ele diferă de asemenea de 
sistemele de raportare a informaţiei care se focalizează pe furnizarea unor 
informaţii (rapoarte) prespecificate pentru manageri, informaţii care-i ajută pentru 
luarea unor decizii complexe. 

În schimb, SSD furnizează utilizatorilor manageriali informaţii într-o 
sesiune interactivă sau într-o modalitate ad hoc (în funcţie de necesitate). Un SSD 
furnizează modelări analitice, sisteme de regăsire a datelor şi capacităţi de 
prezentare a informaţiei, care permit managerilor să genereze informaţiile necesare 
pentru a realiza decizii într-un proces interactiv computerizat. De exemplu, 
programele de calcul tabelar permit ca un utilizator managerial să primească 
răspunsuri interactive la cereri ad hoc pentru vânzări sau previziuni ale profitului 
puse ca o serie de întrebări de tipul “Ce se întâmplă dacă?“. Aceste răspunsuri 
diferă de răspunsurile prespecificate ale sistemelor de raportare a informaţiilor.  

Când se utilizează un SSD, managerii cercetează alternativele posibile şi 
primesc informaţii experimentale bazate pe un set de prezumţii alternative. Astfel, 
utilizatorii manageriali nu trebuie să specifice cerinţele lor informaţionale a priori. 
În schimb, SSD îi ajută interactiv să găsească informaţiile de care au nevoie. 

Sisteme informaţionale executive (SIE) sunt sisteme informaţionale 
manageriale care sunt croite pe necesităţile informaţionale strategice ale 
managementului de vârf. Executivii din topul ierarhiei îşi iau informaţiile necesare 
din mai multe surse, incluzând scrisori, note, reviste şi rapoarte realizate manual 
sau prin intermediul sistemelor computerizate. Alte surse de informări executive 
sunt: întâlnirile, convorbirile telefonice şi activităţile sociale. Astfel, multe din 
informaţiile executivilor din topul ierarhiei provin din surse necomputerizate. 
Informaţiile generate de calculator joacă un rol important în necesităţile 
informaţionale ale executivilor din topul ierarhiei. 

Scopul sistemelor informaţionale executive este de a susţine managementul 
de vârf cu un acces imediat şi uşor la selectarea informaţiilor despre factorii cheie, 
factori care sunt critici în îndeplinirea obiectivelor strategice ale firmei. Prin 
urmare, SIE sunt uşor de operat. Se utilizează reprezentări grafice şi se furnizează 
un acces imediat la bazele de date. SIE furnizează informaţii despre starea curentă 
şi tendinţele proiectate ale factorilor cheie selectaţi de executivii din topul ierarhiei. 

Frontierele sistemelor informaţionale sunt afectate de dezvoltările din 
inteligenţa artificială (IA). IA este un domeniu al informaticii al cărui scop pe 
termen lung este de a dezvolta calculatoare care pot gândi, la fel de bine cum ar 
vedea, auzi, merge, vorbi sau simţi. Proiectele de IA implică dezvoltarea limbajelor 
de programare naturale, a roboţilor industriali avansaţi şi a calculatoarelor 
inteligente. Un ţel major este dezvoltarea funcţiilor calculatoarelor asociate în mod 
normal cu inteligenţa umană, ca de exemplu gândirea, inferenţa (deducţia), 
învăţarea şi rezolvarea de probleme. 

Una dintre cele mai practice aplicaţii ale IA este dezvoltarea sistemelor 
expert (SE). Un SE este un sistem informaţional bazat pe cunoştinţe care-şi 
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foloseşte “experienţa” despre un domeniu specific, pentru a acţiona ca un 
consultant expert pentru utilizatori. Componentele unui sistem expert sunt baza de 
cunoştinţe şi modulele software care realizează inferenţe asupra cunoştinţelor şi 
oferă răspunsuri unei întrebări a utilizatorului. Sistemele expert încep să fie 
utilizate în diverse domenii, incluzând medicina, ingineria, ştiinţele fizice şi 
afacerile. De exemplu, sistemele expert ajută acum la diagnosticarea bolilor, 
descoperirea de minerale, analiza compuşilor şi realizarea planificării financiare. 
Sistemele expert pot ajuta fie la activităţile operaţionale, fie la cele manageriale. 

Sisteme de calcul utilizator (SCU) sunt sisteme informaţionale bazate pe 
sisteme de calcul care sprijină direct aplicaţiile operaţionale şi manageriale ale 
utilizatorilor. Într-un SCU, utilizatorii folosesc microcalculatoare (PC) şi o 
varietate de pachete software şi baze de date pentru personal, regăsirea 
informaţiilor, suport decizional şi dezvoltarea aplicaţiilor. 
 

2. Utilizarea aplicaţiilor de calcul tabelar în sprijinirea deciziilor. 
Studiu de caz 

 
Aplicaţiile de calcul tabelar, datorită posibilităţii de implementare a 

oricărui tip de problemă din orice domeniu, constituie un suport real pentru 
activităţile de pregătire şi luarea a deciziilor. 

În acest sens, pentru o problemă decizională în domeniul economic, mai 
precis în domeniul activităţilor de finanţare a unor investiţii, am ales utilizarea 
aplicaţiei Microsoft Excel, aplicaţie de calcul tabelar care face parte din pachetul 
software Microsoft Office. Motivaţia alegerii, constă în primul rând în capacitatea 
de calcul a produsului software, dar şi datorită popularităţii sale în domeniu. 

Problema implementată este din domeniul finanţării investiţiilor, şi constă 
în analizarea şi luarea unei decizii de finanţare pe baza a două variante de creditare 
în condiţiile în care se află decidentul la un moment dat. 

Concret, la data de 15 decembrie 2003, s-a contractat un credit în valoare 
de 140.000.000 lei, pe o perioadă de trei ani, cu o dobândă de 32% pe an. După 12 
luni, respectiv la data de 15 decembrie 2004, apare o nevoie de finanţare de 1.500 
Euro. În urma analizei pieţei, s-a observat o variantă de creditare în condiţiile unei 
rate a dobânzii de 9,5% pe an pentru finanţare în Euro, pe o durată de maxim cinci 
ani. Problema factorului de decizie constă în alegerea dintre contractarea unui 
credit de 1.500 Euro pentru finanţarea investiţiei sau contractarea unui credit de 
4.500 Euro în vederea lichidării creditului existent (3.000 Euro) şi finanţării 
investiţiei cu diferenţa rămasă (1.500 Euro). 

Capacitatea de rambursare este în limita a maxim 10.000.000 Lei pe lună, 
fapt ce determină alegerea termenului de rambursare. În aceste condiţii, prima 
variantă de creditare, respectiv contractarea creditului de 1.500 Euro în condiţiile 
păstrării în derulare a contractului existent (140.000.000 Lei), necesită un termen 
de rambursare de maxim 24 de luni. Motivaţia, constă în existenţa unei rate lunare 
de 6.097.000 Lei, plus cumularea noii rate de 68,87 Euro, respectiv 2.807.330 Lei 
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la un curs de schimb de 41.000 Lei/Euro, deci un total de 9.714.330 Lei. 
În cazul alegerii celei de a doua variante de creditare, se poate opta pentru 

un termen de rambursare de maxim cinci ani, respectiv 60 rate lunare, caz în care 
rata lunară este 94,51 Euro, respectiv 3.852.323 Lei, la cursul de schimb de 41.000 
Lei/Euro. În acest caz trebuie analizată şi perioada pe care se contractează creditul. 
Un lucru este cert, contractarea creditului pentru o perioadă mai mică de 24 luni, 
deoarece rata lunară depăşeşte în acest caz suma de 200 Euro, respectiv 8.200.000 
Lei la cursul de 41.000 Lei/Euro. Deşi sunt îndeplinite condiţiile, se optează pentru 
un termen de peste 24 luni, deoarece se are în vedere şi o eventuală devalorizare a 
monedei naţionale, precum şi eventualul avantaj oferit de creditarea pe termen 
lung.  

În acest sens se va analiza a doua variantă pe o perioadă de 5 ani, caz în 
care rata lunară nu depăşeşte 100 Euro, iar pentru diferenţa de trei ani de creditare, 
se va calcula dobânda la depozit, pentru a evidenţia eventualele avantaje sau 
dezavantaje. 

Referitor la diferenţa de timp de trei ani, se va calcula dobândă la nivelul 
ratei dobânzii la depozit în lei şi în valută pentru valoarea soldului creditului la 
momentul 15 decembrie 2006, respectiv momentul cel mai apropiat posibil ca 
termen de rambursare. 

Pentru analizarea acestei situaţii, am implementat în Microsoft Excel 
următoarele elemente: 

- C1 – Graficul de rambursare al creditului în lei, începând cu data de 
15 decembrie 2003, până la data de 15 decembrie 2006 (36 luni); 

- C2 – Graficul de rambursare al creditului de 4.500 Euro, începând cu 
data de 15 decembrie 2004, până la data de 15 decembrie 2009  
(60 luni); 

- C2 (2) – Graficul de rambursare al creditului de 4.500 Euro, 
începând cu data de 15 decembrie 2004, până la data de 15 
decembrie 2006 (24 luni); 

- C3 – Graficul de rambursare al creditului de 1.500 Euro, începând cu 
data de 15 decembrie 2004, până la data de 15 decembrie 2006 (36 
luni); 

- D1 – Calculul dobânzilor la depozit în lei şi valută pentru soldul 
contului de credit C2 la data de 15 decembrie 2006; 

- Analiza rezultatelor sintetizate din cele două variante de creditare. 
Toate graficele de rambursare sunt calculate automat şi oferă posibilitatea 

modificării ratelor dobânzii, a cursurilor de schimb valutar şi înregistrarea unor 
eventuale plăţi anticipate. În cazul în care apare una din aceste modificări, graficul 
se recalculează automat, determinând şi actualizarea valorilor aflate în partea de 
analiză. Acest lucru este foarte util pentru simularea diferitelor schimbări ale 
parametrilor şi observarea implicaţiilor efectuate asupra fiecărei variante de 
creditare. 

La baza graficelor de rambursare se află funcţia financiară PMT, funcţie 
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care returnează valoarea ratei lunare a unui împrumut, pe baza principalilor factori 
ai acestuia: valoarea, termen şi rata dobânzii (vezi Fig. 2.1.). 
 

 
 

Fig. 2.1. Funcţia PMT 
 

Pentru simularea unor oscilaţii ale parametrilor de creditare, am utilizat 
funcţia RAND, funcţie care returnează un număr aleatoriu cuprins între 0 şi 1. Cu 
ajutorul acesteia am adăugat sau scăzut la valoarea ratei dobânzii sau a cursului de 
schimb o valoare reprezentând o creştere, respectiv scădere de maxim 1% de la o 
perioadă la alta. Creşterea sau scăderea a fost determinată tot în mod aleatoriu, 
după cum funcţia RAND returna o valoare mai mare sau mai mică decât 0,5. 
Alegerea acestei valori a fost făcută datorită faptului că reprezintă mijlocul 
intervalului (0,1), deci există teoretic aceleaşi şanse ca numărul aleatoriu să fie 
înainte sau după această valoare. 

Rezultatul acestei metode a fost o combinarea de funcţii, respectiv se 
generează un număr aleator, după care se analizează valoarea acestuia şi în funcţie 
de poziţia faţă de valoarea 0,5 în intervalul (0,1) se stabileşte sensul modificării 
(crescător sau descrescător). După stabilirea sensului de modificare a parametrului, 
se generează un alt număr aleatoriu care semnifică mărimea modificării. (Vezi Fig. 
2.2.). 
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Fig. 2.2. Generarea aleatorie a modificărilor de curs valutar 
sau a ratelor dobânzii 

 
Pentru interpretarea rezultatelor, s-au luat în calcul, pentru fiecare variantă 

de creditare următoarele valori: 
- Valoarea creditelor la momentul 15 decembrie 2004 
- Valoarea dobânzilor plătite pe întreaga perioadă 
- Valoarea totală a rambursărilor 
- Nivelul ratelor lunare 

Pentru determinarea eficienţei perioadei de creditare în cazul creditului de 
4.500 Euro, s-a calculat dobânda la nivelul unui depozit în lei, respectiv la nivelul 
unui depozit in valută, la valoarea economiei făcute prin scurtarea perioadei de 
creditare de la 60 de luni la 24 de luni. 

Această economie a fost calculată ca diferenţă între rata lunară plătită în 
cazul unui termen de 24 luni şi rata lunară plătită în cazul creditului pe 60 de luni. 
În primii doi ani, diferenţa este negativă, respectiv rata primului credit este mai 
mare decât rata celui de al doilea credit. 

Se poate observa în partea de analiză, că economia făcută prin scurtarea 
termenului de rambursare nu depăşeşte câştigul obţinut prin dobândă la depozit, 
decât în ultimele luni ale creditului, şi doar pentru depozitele în valută. Deci este 
mai rentabil cazul în care se contractează creditul pentru o perioadă de 60 de luni. 

Tot în urma analizei se observă că a doua formă de finanţare este mai 
rentabilă. În concluzie, decidentul este sfătuit să accepte a doua formă de creditare 
în următoarele condiţii: 
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- Valoarea 4.500 Euro 
- Perioada 5 ani 
- Dobânda 9,5% pe an 
- Rata lunară 94,51 Euro. 

Această concluzie este firească, iar decizia putea fi luată fără 
implementarea acestei probleme în programul de calcul tabelar, dar dacă condiţiile 
problemei s-ar schimba, de exemplu dobânda primului credit ar fi fost de 9%? 
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 Abstract 
The 20th century is the century when political ideas, ideologies have changed the 

face of the world. The Communism, the Nazism develop first of all as systems of political 
ideas and later, as they penetrated the masses, they became real forces that lead to the 
perpetration of unconceivable deeds to a large scale: the Holocaust, the Soviet Gulag that 
cost lives of millions of people. On the other hand, the democratic ideas, accompanied by 
the affirmation of human rights, became factors of pressure that lead to the removal of many 
abuses on humans. 
    Analyzing the ideological phenomenon, this paper has as purpose to delimit the 
main mechanisms through which the ideology becomes manifest in the social reality. These 
mechanisms are studied from a linguistic point of view, the language being an extremely 
sensible medium to the political changes of that time. 
 The main idea that animates this paper is rendered by the fact that between 
ideology, reality and language there is a strong interdependency that has to be illustrated, 
taking into consideration the proportion of the ideological phenomenon in the 20th

 Prin urmare, ideile  şi ideologiile influenţează viaţa socială într-un mod atât 
de determinant, încât nu mai poate fi trecut cu vederea. În primul rând, ele 
furnizează o perspectivă directă prin care lumea este înţeleasă şi explicată, căci 
indivizii nu văd lumea aşa cum este, ci cum se aşteaptă să fie. Apoi, ideologiile 
politice ajută la determinarea sistemului politic. Acesta variază considerabil peste 
tot în lume şi de fiecare dată este asociat cu valori particulare sau principii. În 
sfârşit, ideologiile pot acţiona ca o bază a societăţii, dând grupurilor sociale, dar şi 
întregii societăţi, un set unificat de credinţe şi valori, care integrează indivizii şi 

 century.  
 
 
 Secolul XX este secolul când ideile politice, ideologiile au schimbat faţa 
lumii. Comunismul, nazismul s-au dezvoltat mai întâi ca sisteme de idei politice, şi 
ulterior, pătrunzând în mase, au devenit adevărate forţe care au dus la comiterea de 
fapte inimaginabile la o scară atât de mare: Holocaustul, Gulagul sovietic, care au 
costat viaţa a milioane de oameni. Pe de altă parte, ideile democratice, însoţite de 
afirmarea drepturile omului s-au constituit în factori  de presiune care au dus la 
înlăturarea multor abuzuri asupra fiinţei umane. 
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care fac posibilă societatea. Dimpotrivă, ele pot să se ridice şi împotriva 
comunităţii şi să ducă la revoluţie sau separatism.  
 Iată de ce, aşadar, ideogia se constituie într-un fenomen de neocolit al 
realităţii umane. Analizând fenomenul ideologic, lucrarea de faţă îsi propune să 
delimiteze principalele mecanisme prin care ideologia se manifestă în realitatea 
socială. Acestea vor fi căutate în planul limbajului, acesta fiind un mediu extrem de 
sensibil la transformările politice ale vremii.  
 Ideea centrală care animă această lucrare este dată de faptul că între 
ideologie, realitate şi limbaj există o strânsă interdependenţă care se cere a fi 
ilustrată având în vedere amploarea fenomenului ideologic în secolul XX.  
 

Conceptul de “Ideologie” 
 

 În bună tradiţie aristotelică, a defini un concept înseamnă a-i  găsi un gen 
proxim şi o diferenţă specifică. Din păcate acest lucru este dificil de realizat cu 
termenul de ideologie pentru că nu există un acord asupra obiectului său, ci doar o 
colecţie de sensuri rivale. In “Political Ideologies”, Andrew Heywood identifica nu 
mai puţin de zece înţelesuri ale acestui cuvânt: 

• “Un sistem de credinţe politice; 
• Un set de acţiuni orientate ale ideilor politice; 
• Ideile clasei conducătoare; 
• Viziunea despre lume a unei anume clase sociale ori a unui anumit 

grup social; 
• Idei politice care îmbrăţişează sau articulează o clasă ori anumite 

interese sociale; 
• Idei care propagă o falsă conştiinţă printre exploataţi şi opresaţi; 
• Idei care situează individul în interiorul unui context social şi 

generează sentimentul de apartenenţă; 
• Un set de idei oficiale folosit să legitimeze un sistem politic ori un 

regim; 
• O cuprinzătoare doctrină politică care pretinde monopolul adevărului; 
• Un set abstract si foarte sistematic de idei politice “1

 Sistematizând, există trei moduri diferite de a determina termenul. Primul 
mod este dat de căutarea legăturilor etimologice. Destutt de Tracy, iniţiatorul 
termenului, în lucrările “Memoire sur la faculte de penser” şi “Projet d´Élements 
d´ideologie” îl foloseşte sub sensul unei noi ştiinţe, ştiinţa ideilor (idee-logie), care 
să descopere originile ideilor şi care să se bucure de acelaşi statut cu ştiinţele 
naturii. Oricum, acest sens, în pofida marilor aşteptări, a contat puţin în uzajele 
ulterioare.  

 

                                                           
1 Andrew Heywood, Political Ideologies, Ed. Povey-Edmondson, Tovistock and Rockdale, 
Anglia, 1998,  p. 6. 
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 Napoleon a fost primul care a făcut din acest termen o armă de luptă. “El 
vedea în ideologi doctrinarii abstracţi, nebuloşi şi primejdioşi (pentru putere) din 
cauza necunoaşterii problemelor concrete.2” Insă cariera acestui concept ca termen 
cheie al teoriei politice începe cu Marx şi cu definirea peiorativă a ideologiei ca 
viziune greşită asupra lumii sau, cum o va numi Engels mai târziu “falsă 
conştiinţă”. Ideologia era corelată de Marx cu idealismul care, ca perspectivă 
filosofică era opusă materialismului: orice viziune corectă asupra lumii trebuie să 
fie, într-un anume sens, materialistă. Ideologia trebuie explicată prin intermediul 
practicii materiale. Ceea ce transformă o idee în ideologie este conexiunea ei cu 
natura conflictuală a relaţiilor economice şi sociale care caracterizează procesul 
muncii şi situarea ei pe poziţiile puterii politice. Totodată, ideologia era coroborată  
cu distribuţia inegală a puterii în societate: “ideile clasei dominante sunt în fiecare 
epocă ideile dominante, ceea ce înseamnă că clasa care este forţa materială 
dominantă a societăţii este totodată şi forţa ei spirituală dominantă. Ideile 
dominante nu sunt altceva decât expresia ideală a relaţiilor materiale dominante, cu 
alte cuvinte relaţiile materiale dominante exprimate sub formă de idei; ele sunt deci 
expresia relaţiilor care fac ca o anumită clasă să fie dominantă, sunt deci ideile 
dominării ei.3

Ceea ce conferă ideilor un caracter ideologic este faptul că ele disimulau 
natura reală a relaţiilor economice şi sociale, justificând astfel distribuţia inegală a 
resurselor în societate. Pentru Marx, sublinia David McLellan, “ideologia este 
ideologie numai atâta vreme cât serveşte interesele clasei aflate la putere.

 ”  

4

 Ulterior, linia marxistă a gândirii politice va diferenţia acest al doilea sens 
al conceptului de ideologie, ajungându-se până  la ceea ce Marx ar fi numit 
contradicţie în termeni: pentru Lenin, de exemplu,  fiecare clasă posedă o poziţie 
ideologică; ideile nu mai erau defectuoase din cauza caracterului lor ideologic, din 
cauza poziţiei de putere a emitentului lor, aşa cum apăreau la Marx, ci ca urmare a 
interesului de clasă pe care îl puteau deservi – “singura alegere este aceasta: ori o 
ideologie burgheză, ori una socialistă. Nu există cale de mijloc (fiindcă nu a creat o 
a treia ideologie şi, mai mult, într-o clasă sfâşiată de antagonismele de clasă nu 
poate exista o ideologie care să ignore clasele sociale). In consecinţă, a minimaliza 
ideologia socialistă în orice mod  înseamnă a întări ideologia burgheză.

” 

5

 O a treia direcţie de dezvoltare a acestui concept merge  pe o filieră non-
marxistă. Şi aici există o serie de autori (Shils, spre exemplu) pentru care termenul 
păstrează o puternică tentă peiorativă. Ei califică  însă drept ideologii doar pe cele 
“mai manifeste, elaborate, complete şi exclusive dintre aceste doctrine partizane 

 ” 

                                                           
2 Olivier Reboul, Langage et Ideologie, Presses Universitaires de France, 1980,  p. 17. 
3 Karl Marx, Friedrich Engels, Ideologia Germană, Editura de Stat pentru literatură 
politică, Bucureşti, 1956, p. 44.  
4 David McLellan, Ideologia, Ed. Du Style, Bucureşti, 1998, p. 54. 
5 V. I. Lenin, Ce-i  de făcut, Ed. de Stat, Bucureşti, 1952,  p. 24.  
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(marxismul e un exemplu de astfel de ideologie).6

 Totuşi, însă, o parte dintre gânditorii occidentali încearcă să se lase prinşi 
în plasa pozitivistă şi să dea o definiţie neutră conceptului de ideologie, definiţie 
care să depăşească atitudinea marxistă. Karl Mennheim pune pe seama 
marxismului descoperirea că ideologia nu e o eroare locală explicabilă psihologic, 
ci o structură de gândire ce poate fi atribuită unui grup (clase, naţiuni)

”Din acest punct de vedere, 
ideologiile sunt puse în contrast cu sistemele de valori, puncte de vedere şi 
convingeri politice cărora le lipseşte exclusivismul şi caracterul autoritar al 
ideologiilor. 

7

 Discutăm aici mai ales definiţia iniţială a fenomenului, iar aici se ascund 
mai multe capcane, prima fiind aceea că  analiza ideologiei este posibilă doar  în 
termeni de clasă, iar a doua ţine de a asocia ideologiei, pe lângă funcţia de 
disimulare – distorsionare, numai funcţia de justificare a clasei dominante. ”Or 
dacă considerăm ca un bun câştigat faptul că ideologia este o funcţie a dominaţiei 
este pentru că admitem, tot necritic, părerea că ideologia este un fenomen 
esenţialmente negativ, văr cu eroarea şi cu minciuna, frate cu iluzia “

. Marx s-a 
oprit  însă la jumătatea drumului  cu bănuiala, excluzându-se pe sine şi  plasându-
se arbitrar pe poziţia adevărului ştiinţei. Ideologiile sunt definite de autorul german 
prin raportare la realitatea socială şi cu utilizarea conceptului de utopie, devenit aici 
corelativ. Ele se caracterizează prin discordanţa faţă de realitatea socială, ele nu se 
deosebesc de utopie decât prin trăsături secundare. Ideologiile sunt susţinute mai 
curând de către clasa conducătoare şi sunt denunţate de clasele defavorizate. 
Utopiile reprezintă clasele în ascensiune. Ideologiile se acomodează cu realitatea 
pe care o justifică şi o ascund, atacând frontal realitatea şi descompunând-o; 
fiecăruia dintre cele două concepte îi corespunde o imagine asupra universului 
social, diferenţele apărând din plasarea indivizilor pe poziţii diferite de putere. 
Titularul puterii încearcă să menţină status-quo-ul prin toate mijloacele şi utilizează 
toate căile (pentru că el le posedă pe majoritatea) în vederea impunerii proprii sale 
imagini asupra societăţii. 
 În măsura în care nu reuşeşte înseamnă că proiectul utopic al oponenţilor  
are şansa de a se prezenta la judecata istoriei: doar timpul decide dacă o utopie este 
ceea ce pretinde că este, adică o viziune nouă asupra socialului. Nu există la 
Mennheim o opoziţie totală între utopie şi ideologie: utopia încununată de succes 
devine ideologie.  

8

 Paul Ricoeur consideră că fenomenul ideologic este legat de necesitatea 
unui grup social de a-şi da o imagine de sine, de a se reprezenta, în sensul teatral al 
cuvântului, de a se pune în joc şi în scenă. Jaques Ellul întăreşte această concluzie: 
“ ideologie depinde de distanţa ce desparte memoria socială de o instaurare 

. 

                                                           
6 David Miller (coordonator), Enciclopedia Blackwel a gândirii politice, Ed. Humanitas, 
Bucureşti, 2000, p. 367 
7 Paul Ricoeur, Eseuri de hermeneutică, vol. II, Ed. Echinox, Cluj, 1999, p. 304. 
8 Ibidem, p. 286-287. 
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(Declaraţia universală a drepturilor omului, Declaraţia drepturilor omului şi 
cetăţeanului) care trebuie totuşi repetată; rolul său nu e numai acela de a răspândi 
convingerea dincolo de cercul părinţilor întemeietori, pentru a face din ea crezul 
întregului grup; el e şi acela de a-i perpetua  energia iniţială dincolo de perioada de 
efervescenţă”9

 Avem în aceste două cazuri exact modalitatea prin care un termen îşi 
creează referentul, căci nu există un inamic al poporului în sine, ştiut şi cunoscut de 
către toată lumea, ci avem aici de a face cu un termen menit să folosească puterii, 
căci nu există altcineva care să desemneze pe acest inamic al poporului. După caz, 
inamicul va fi identificat fie în persoana unui lider căzut în dizgraţie, care eventual 

.  
 Ideologia este ceea ce justifică şi ceea ce impulsionează, rolul ei mediator 
este de neînlocuit: el se exprimă prin aceea că ideologia e întotdeauna mai mult 
decât o reflectare, în măsura în care este şi justificare şi proiect. Orice grup se 
susţine datorită imaginii stabile şi durabile pe care şi-o oferă despre sine, căci nu 
există o “adevărată” viaţă reală, există doar reprezentări ale vieţii sociale în 
mentalul colectiv, iar acestea sunt ideologiile. 
 Caracterul de distorsiune şi de disimulare al ideologiei trece în prim-plan 
atunci când rolul mediator al acesteia întâlneşte fenomenul dominaţiei, dar tocmai 
în măsura în care integrarea unui grup  nu se reduce în întregime la fenomenul 
autorităţii şi al dominaţiei, nici trăsăturile ideologiei – mediator social  nu trec toate 
în funcţia de disimulare în care este redusă adesea. 
 Ideologia este un fenomen de nedepăşit al existenţei sociale în măsura în 
care aceasta este întotdeauna o construcţie simbolică şi comportă o interpretare a 
legăturii sociale însăşi. 
 

Crearea referentului social 
 
 Distincţia dintre semnificaţie şi sens, pe care o vom realiza în pasajele 
următoare, ne va ajuta la punerea în valoare a unei caracteristici foarte interesante a 
ideologiei, aceea de a folosi cuvinte cu sens, dar care nu au semnificaţie, sau, mai 
precis, şi-o creează.  
 Frege, în lucrarea Sens şi semnificaţie, realizează distincţia dintre sens şi 
semnificaţie. El consideră că putem asocia unui semn nu numai desemnatul, pe 
care îl vom numi referent sau semnificaţie, ci şi sensul semnului, adică modul în 
care este dat obiectul. Semnificaţia cuvintelor “luceafăr de seară” şi “luceafăr de 
dimineaţă” este aceeaşi, sensul însă nu. Prin urmare, unuia şi aceluiaşi semn îi 
corespunde un sens şi o semnificaţie determinată, pe când unei semnificaţii (obiect) 
nu-i corespunde doar un singur semn. 
 Există însă cuvinte cu sens, dar fără semnificaţie, iar acesta este cazul 
multor expresii aparţinând ideologiei. În acest sens, expresiile “inamic al 
poporului” în ideologia comunistă, dar şi cazul termenului “evreu”. 

                                                           
9 Jacques Ellul, apud Paul Ricoeur, op.cit.,  p. 289. 
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nu a depus prea mult zel în îndeplinirea idealurilor socialiste, fie câteva persoane 
care aveau case sau lucruri râvnite de vreunul dintre lideri comunişti, fie, în cazul 
unor probleme sau interese externe, cutare stat sau naţiune. De exemplu, Lenin, în 
Cum trebuie organizată întrecerea?, din data de 27 decembrie 1917, dă vinovatului 
o definiţie atât de largă, încât ea echivalează cu oricine este arestat de poliţie: 
“Război pe viaţă şi pe moarte împotriva bogătaşilor şi întreţinuţilor lor. Împotriva 
intelectualilor burghezi; război pungaşilor, trântorilor şi huliganilor”.  În acelaşi fel, 
atributul de evreu, pentru nazişti, nu desemna acel om, sau persoană, ci era 
încarnarea răului universal, corupător şi periculos, împotriva căruia trebuie să se 
lupte cu toate mijloacele posibile. Iar dacă un eventual oponent, fie şi numai 
potenţial, nu putea fi identificat ca evreu, atunci sintagma “vândut evreilor” 
funcţiona la fel de bine. Iată, aşadar, doar două expresii aparent doar artificii 
lingvistice, care ajung să-şi creeze realitate, şi încă una dintre cele mai terifiante ale 
omenirii: holocaustul, iar, din cealaltă direcţie, gulagul sovietic. 
 Ideologia nu fixează doar adversarii, ci face ca acestea să constituie o 
singură clasă nediferenţiată, fără grade, fără nivele – ei constituie împreună răul 
absolut. Simplificând această idee şi raportând-o la cele trei mari ideologii care  s-
au înfruntat în secolul nostru, putem spune: 

• “pentru liberali, hitleriştii şi marxiştii sunt totalitari; 
• pentru hitlerişti, marxiştii şi liberalii sunt evrei; 
• pentru marxişti, liberalii şi hitleriştii sunt burghezi.”10

Olivier Reboul, în Langage et ideologie, referindu-se la crearea 
referentului, indică pe lângă apelaţiunea obiectivantă pe care am analizat-o anterior 
şi alte tehnici de creare a referentului. Una dintre acestea ar fi presupoziţia, prin 
care înţelege “un element care nu este afirmat prin enunţ, dar pe care îl putem 
admite dacă acceptăm că enunţul are un sens”

 

11

Cum creează însă presupoziţia referentul? Iată câteva exemple: “Ori 
familia popoarelor europene, reprezentată de cel mai puternic stat al ei, Germania, 
ori colosul  bolşevic.”

. Un exemplu ar fi următorul: “Iar 
ai furat?”. Această propoziţie spune de fapt două lucruri. Primul ar fi acela că de 
obicei  furi, iar al doilea că acum ai furat. O presupoziţie rezistă la negaţie. Dacă 
negi pur şi simplu propoziţia dată, negi de fapt ideea că acum ai furat. Rămâne 
faptul că, în trecut, ai furat. 

12

                                                           
10 Olivier Reboul, Langage et ideologie, p. 59. 
11 Ibidem, p. 69. 
12 Adolf Hitler, Către cea mai mare victorie a Germaniei, Cuvântarea Fuehrului cu prilejul 
aniversării a 11 ani de la venirea la putere a Naţional-Socialismului, la 30 ianuarie 1944. 

 Nu există doar o singură soluţie la bolşevism, cum 
sugerează Hitler, şi nu există doar două forţe exclusive în acest conflict mondial; 
Hitler pare a uita că, de exemplu, Statele Unite erau aliaţi cu URSS, iar lupta nu e 
doar a Europei împotriva bolşevicilor, căci nici întreaga Europă nu era de partea 
Germaniei.  Analog, întrebarea “Eşti idealist sau materialist?” presupune că nu 
există decât două tipuri de filosofie. Alternativa creează realitate, adică viziunea 
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marxistă asupra filosofiei. Răspunzând la această întrebare chiar prin negarea 
ideilor marxismului, adică afirmând idealismul, se ajunge de fapt în tabăra 
marxistă, căci se acceptă presupoziţia acestora de a vedea lumea doar în două 
culori. 
 Discursul ideologic creează nu doar stări de lucruri, ci şi cauze, legături 
explicative între evenimente13

Francoise Thom, în lucrarea Limba de lemn, consideră că “limba de lemn 
nu comunică nici un gând nou şi nu descrie nimic”

. Cauzele răului vor întotdeauna explicate diferit de 
reprezentanţii diferitelor ideologii, în funcţie şi de faptul dacă acei reprezentanţi 
sunt sau nu la putere. Astfel, în România zilelor noastre, cauzele sărăciei şi a 
nivelului scăzut al Produsului Intern Brut sunt, pentru putere, seceta şi creşterea 
nivelului preţului petrolului, „moştenirea grea” preluată de la predecesori, în timp 
ce opoziţia neagă relevanţa acestor factori, propunând drept explicaţie proasta 
guvernare a ţării. În privinţa soluţiilor la criza economică, dreapta consideră că 
acestea ţin de micşorarea rolului statului în economie, în timp ce stânga afirmă 
contrariul. Aceste explicaţii nu sunt neapărat false, ci nefalsificabile. În situaţiile de 
criză, falsele explicaţii nu numai că se impun ca valide în opinia maselor, dar şi 
creează o realitate pe măsura aberaţiei rostite (în cazul crizei economice germane 
din 1933, vinovaţii sunt evreii; drept urmare, ei au fost pedepsiţi, confirmarea 
acestei pedepse fiind Holocaustul). 

 
Limba de lemn sau Ideologia contra realităţii 

 
Dacă ideologia creează realitate, materializând termeni, dar şi explicaţii, 

legături mai mult sau mai puţin strânse între diverse lucruri sau fenomene, în 
situaţiile de monopol ideologic din statele totalitare, ideologia nu se mai 
acomodează cu lucrurile, ci intră în conflict cu acestea, rezultatul nefiind, ca în 
ştiinţă, respingerea ei ca falsă, ci respingerea realităţii ca neconformă cu ideologia. 
Rezultatul: realitatea nu mai există decât prin evenimentele care confirmă 
ideologia. Limbajul ajunge să nu mai descrie nimic, ajunge o simplă expresie a lui 
“ce trebuie să fie”. Această stare a limbajului a primit denumirea de “limbă de 
lemn”. 

14

Limba de lemn nu are decât o funcţie: să servească drept vehicul 
ideologiei. Raportul său cu realitatea este deosebit de interesant: ceea ce descrie ea 
nu este, iar ceea ce este e “refulat” fără încetare prin invocarea a ceea ce trebuie să 

. Totuşi ea este necesară, căci 
serveşte la întreţinerea ficţiunii ideologice, la punerea ei în lumină. Ea înlocuieşte 
în limbaj lumea reală şi insinuează acolo categoriile limbii de lemn, care asigură 
reajustarea şi reactualizarea permanentă fără de care ideologia şi-ar pierde virulenţa 
şi impactul asupra lumii. 

                                                           
13 Olivier Reboul, Op. cit,  p. 63. 
14 Francoise Thom, Limba de lemn, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1993, p. 81. 
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fie. “Limba de lemn apără împotriva lucrurilor şi atacă oamenii”15. Alain Besancon 
consideră, referindu-se la aceeaşi problemă a raporturilor ideologiei cu lucrurile, 
dar mai ales cu oamenii, că, pentru liderii comunişti, “bilanţul politic al irealităţii 
ideologice este realmente pozitiv, căci permitea existenţa partidului. Acest enorm 
complex de analize false, de lupte de clase imaginare între categorii fantomatice, 
aceste raţionamente inconsistente asupra imperialismului, această întrerupere 
fabuloasă a evenimentelor nu i-a dăunat”16

Prima tactică adoptată în faţa realităţii este ocultarea

. Teoretizările fără raport cu realitatea 
erau, aşadar, pentru comunişti, favorabile din punct de vedere politic, căci, pentru 
ei, costul uman nu era un element demn de luat în seamă.  

Totuşi, pentru a se reuşi impunerea limbii de lemn, este necesară tratarea 
prealabilă a realităţii, care are drept scop sfărâmarea coerenţei lumii reale. 
Francoise Thom identifică mai multe tehnici prin care ideologia comunistă, bazată 
pe propagandă, realiza acest lucru. 

17

O altă cale în denaturarea realităţii este diversiunea, “un catharsis la 
capătul căruia elementele negative, infracţiunile din domeniul drepturilor omului, 
dezastrul economic, sunt repuse la locul lor legitim, adică în lumea coruptă a 
capitalismului”

 ei. Aceasta 
înseamnă că se evită menţionarea evenimentelor a căror integrare în cadrul 
ideologic ar costa mai mult decât ar merita menţionarea lor, ca şi a celor care nu 
fac decât să manifeste absurda neutralitate a lumii fizice (astfel, la nivelul 
discursului oficial, dar a mediilor de informare, nu există accidente, evenimente 
care să contrazică mersul implacabil al societăţii spre binele final). Acest lucru este 
destul de uşor de realizat în statele totalitare unde partidul-stat are controlul oricărei 
surse publice de informare. 

O altă tactică vizează transformarea anumitor evenimente în ilustrări care 
dovedesc, încă o dată, adevărul ideologiei. Se selecţionează un fapt oarecare, se 
izolează de context, iar apoi acesta este scos în evidenţă pe fundalul vidului creat în 
jurul lui. El poate fi atunci utilizat pentru a sprijini afirmaţiile ideologiei, ilustrând 
a posteriori premise verificate la infinit. Astfel, pentru a ilustra teza descompunerii 
morale a “putredei” societăţi burgheze, comunismul ia anumite evenimente, de 
exemplu moartea de frig a unor bătrâni într-unul din statele occidentale, o descrie 
în culori dramatice, creând astfel imaginea unui Vest inuman. 

18

                                                           
15 Ibidem, P.82 
16 Alain Besancon, Originile intelectuale ale leninismului, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1993, 
p. 263. 
17 Francoise Thom, Limba de lemn, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1993, p. 83. 
18 Ibidem, p. 84. 

. 
Se recurge mai rar la minciună, căci această poate fi descoperită. Totuşi, 

când se foloseşte, ea ia proporţii gigantice (de exemplu datele pe care 
Cooperativele Agricole de Producţie le raportau cu referire la producţie, creşteau 
an de an, ajungându-se la cifre fabuloase). 
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Aşadar, în limbajul de lemn, evenimentele sunt golite de realitate.  
Oamenii şi lucrurile nu se mai manifestă decât în câteva forme stabile şi 
selecţionate. Nu există noutăţi, nu există decât semne  care confirmă aplicarea liniei 
politice a momentului. Nu găsim în propaganda totalitară nici o referire la 
actualitate. Scurgerea timpului nu mai este marcată decât prin celebrarea 
aniversărilor. 

Ca alcătuire, limba de lemn este făcută în întregime din elemente 
împrumutate din limba naturală. Ea trimite însă la un univers semantic extrem  de 
rudimentar, bicolor, dar nu se mulţumeşte să priveze cuvintele de substanţa lor, ea 
vizează însăşi capacitatea de reprezentare a limbajului. 

Referindu-se la raportul limbă – gândire – realitate, Whorf consideră că 
“limba, chiar dacă nu creează o realitate separată, funcţionează ca un fel de filtru, 
predispunându-ne să vedem numai fragmente ale unei realităţi integrale. Aşadar, în 
funcţie de limba pe care o vorbim, vedem anumite părţi ale realităţii şi nu altele; 
limitările vocabularului, particularităţile gramaticii şi sintaxei ne fac să trăim în 
universuri oarecum paralele”19. Francoise Thom consideră că între lucruri şi 
cuvinte, înţelegerea preferă întotdeauna cuvintele, căci acestea sunt făcute pentru 
ea exclusiv şi-i dezvăluie spontan un sens. “Ideologia este seducătoare pentru că ea 
invită să tratezi lucrurile ca pe cuvinte, altfel spus, ca pe nişte semne care se 
abolesc după folosinţă; ea face din lume o limbă; realul devine la fel de permeabil 
la spirit ca şi la limbaj, şi la fel de fugitiv. De asemenea, este mai uşor de aliniat 
fraze decât de articulat idei. Limba de lemn rezolvă dubla dificultate de a înţelege 
lucrurile şi de a articula această înţelegere; ea substituie raţiunii redundanţa”20

Prin urmare, limba de lemn nu se mai situează în domeniul semanticii, iar 
din acest punct de vedere F. Thom o compară cu sistemele de comunicaţie 
existente în lumea animală. Anumite sunete, ca revizionist, duşman al poporului, 
dau semnalul de atac; altele, ca eroare, sau lipsă de vigilenţă, servesc drept 
avertisment sau ameninţare, tot ele putând marca supunerea

. 
Limba de lemn funcţionează, aşadar, pe baza unei duble imposturi. Pe de o 

parte, ea a disociat cuvintele de lucruri. Pe de altă parte, ea încearcă să compenseze 
pierderea sensului prin imaginarea unui alt univers semnificant, structurat analog 
limbajului. Această lume complet inteligibilă are drept misiune să facă uitat faptul 
că nu are sens, căci elementele constituente nu au existenţă. 

21

                                                           
19 Ibidem, p. 14. 
20 Ibidem, p. 104. 
21 Ibidem, p.  118. 
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Există ideologii adevărate şi ideologii false? 
 

 După cum am văzut, raporturile ideologiei cu realitatea sunt complicate. Pe 
de o parte, ea se acomodează cu faptele din domeniul social, ajungând chiar să le 
determine. Pe de altă parte, ideologia intră în conflict cu realitatea, când aceasta nu 
mai convine intereselor sale.  
 Problema care se pune este dacă criteriul adecvării se aplică ideologiei, 
sau, mai precis, dacă ideologiile pot fi adevărate sau false. Pentru a face aceasta, 
trebuie să reluăm distincţia pe care Karl Popper o realizează în Societatea deschisă 
şi duşmanii ei dintre legi naturale şi legi normative. “O lege naturală descrie o 
regularitate strictă, invariabilă care ori are loc în fapt în natură (legea fiind atunci 
un enunţ adevărat), ori nu are loc (legea fiind în acest caz falsă). Când despre o 
lege a naturii nu ştim dacă este adevărată sau este falsă şi când vrem să atragem 
atenţia asupra incertitudinii noastre în această privinţă, adesea o numim ipoteză. O 
lege naturală este inalienabilă; nu există excepţii de la ea”22

 Pornind de aici, ce fel de propoziţii sunt cele aparţinând ideologiei? 
Răspunsul nu poate fi tranşant. Propoziţiile ideologiei se vor ştiinţifice, adică se 
pretind constatative. Totuşi, ele nu sunt formulate cât mai clar, astfel încât să poată 
deveni falsificabile, ci dimpotrivă, un anume gen de ambiguitate le este constitutivă 
(nedefinirea termenilor, nediscutarea presupoziţiilor), prin urmare ele nu sunt 
propoziţii ştiinţifice. De fapt, luând aspect ştiinţific, ideologia nu face decât să-şi 
mascheze intenţiile evaluative. Chiar atunci când descrie stări de lucruri aşa cum 
apar ele în societate, aceasta nu se realizează neutru, ci totdeauna este inclusă 
evaluarea, fie şi numai prin procedeul selecţiei faptelor relevante, care include 
totdeauna interesul. Interasantă aici este observaţia lui Caragiale: “Dar iată că vine 
un băiat cu gazetele. Lumea i le smulge. Iau şi eu două. Una guvernamentală şi una 
opozantă. (...) De exemplu gazeta opoziţiei zice: la această întâlnire a noastră, 
alergaseră peste 6000 de cetăţeni, tot ce are Capitala mai distins ca profesiuni 
libere... Gazeta guvernului zice: ...la această întrunire a lor, de-abia se putuseră 
aduna în silă vreo 300 de destrăbălaţi, derbedei, haimanale.. ”

. Legile naturii, fiind 
invariabile, nu pot fi nici încălcate, nici impuse. 
 Legile normative, fie că sunt norme juridice sau comandamente morale, 
pot fi, însă, instituite de oameni, prin urmare, ele pot fi modificate. Ea poate fi 
calificată, eventual, bună sau rea, dreaptă sau nedreaptă, acceptabilă sau 
inacceptabilă, dar numai într-un sens metaforic poate fi numită adevărată sau falsă, 
căci ea nu descrie un fapt, ci trasează direcţii pentru conduita noastră. 

23

                                                           
22 Karl  Popper, Societatea deschisă şi duşmanii ei, Ed. Humanitas, 1992, vol. I, p. 74. 
23 I. L. Caragiale, Atmosferă încărcată, în Momente şi schiţe, Ed. Ion Creangă, Bucureşti, 
1972,   p.  92. 

. Există în cele 
două prezentări ale aceluiaşi fapt indici care introduc o anumită atitudine, pozitivă 
sau negativă, faţă de ceea ce s-a întâmplat: mai distins, derbedei, haimanale. Nici 
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evalurea nu este neutră, ci este, în fapt, un îndemn implicit la acţiune, determinat în 
funcţie de context. 
 Prin urmare, enunţurile ideologice se înscriu arareori în cadrul legilor 
naturale sau a descripţiilor despre natură. Ele aparţin mai degrabă în cadrul 
normativului. Aşadar, ideologiile nu pot fi declarate adevărate sau false. Aprecierea 
lor nu se poate face după criteriul adevărului, ci prin corelarea acţiunilor pe care le 
induce ideologia cu norme şi valori etice. 

 
Concluzii 

 
 Lucrarea de faţă s-a vrut un expozeu, fie şi parţial, al modului în care 
ideologia se manifestă în viaţa socială. Problemele identificate ne pun în faţa unei 
realităţi complicate, ale cărei limite sunt greu de trasat, căci ideologia este 
întotdeauna mai mult decât o reflectare a socialului din perspectiva unei grup, în 
măsura în care este şi justificare şi proiect. Orice grup se susţine datorită imaginii 
stabile şi durabile pe care şi-o oferă despre sine, iar această imagine îi dă atât 
motivaţia acţiunii spre un anumit raport de putere, cât şi justificarea acesteia. 

Ca reprezentări colective asupra socialului, ideologiile se manifestă în 
limbaj, prin punerea acestuia în conexiune cu nevoia de exprimare a unui grup în 
aceste raporturi de putere, rezultatul fiind deformarea limbajului sau, mai precis, 
alipirea unui supracod care cere o interpretare suplimentară cuvintelor limbii. 
Roland Barthes a considerat că acest supracod se aplică tuturor cuvintelor limbii, 
afirmând că tot limbajul este ideologic. Nu putem extinde influenţa ideologică la 
nivelul întregii limbi, deoarece astfel am extinde nepermis domeniul de cercetare, 
dar şi datorită faptului că există limbaje care încearcă să excludă orice fel de 
influenţă care le-ar afecta demersul, de exemplu cel ştiinţific. Prin urmare, 
ideologiile vor fi descoperite atât în formulele care exprimă imaginile şi 
reprezentările colective despre social (sloganuri care sunt asimilate sau create de 
mase), ci şi operele marilor gânditori care au avut o influenţă considerabilă asupra 
acestor reprezentări colective. Aşadar  considerăm că operele lui Marx, de 
exemplu, care au reuşit să impună o anumită imagine maselor muncitoare (din 
anumite părţi ale globului şi la anumite momente istorice) despre ele însele, vor fi 
considerate ideologice, ca şi toate operele care poartă o evidentă puternică 
implicare de natură să exprime poziţiile unui anumit grup social (constituţiile 
comuniste, de exemplu, dar şi broşurile editate de acestea, ziarele de partid, cu atât 
mai mult dacă ele aparţin “partidului unic”, căci acestea nu exprimă idei, opinii 
proprii, în nume personal, ci se vor poziţii de clasă, de grup, autorii nefiind – 
neconsiderându-se – decât martorii, purtătorii de cuvânt ai acelei colectivităţi). 
 Analiza unora dintre aceste documente ne-a condus la determinarea 
anumitor concluzii. În privinţa raporturilor ideologiei cu realitatea, acestea sunt 
complicate. Pe de o parte, ea se acomodează cu faptele din domeniul social, 
ajungând chiar să le determine. Pe de altă parte, ideologia intră în conflict cu 
realitatea, când aceasta nu mai convine intereselor sale, substituind limbajului 
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natural limba de lemn, iar realităţii normativitatea lui ce trebuie să fie. 
Concluzionam aici că ideologiile nu pot fi adevărate sau false, propoziţiile lor 
aparţinând acelei sfere a normativului, a evaluativului, a prescriptivului  care nu 
permite o astfel de evaluare. 
 Concluzionând, trebuie să spunem faptul că, deşi am analizat în principal 
modurile prin care ideologia se înserează, se camuflează în alte tipuri de discursuri, 
intenţia  nu a fost aceea de a încărca conceptul de ideologie cu o serie de conotaţii 
negative. Studiul s-a dorit a fi unul care să delimiteze mecanismele prin care 
ideologia acţionează. Judecăţile morale asupra uneia sau alteia dintre ideologii pot 
fi făcute, se poate evalua impactul acestora societăţii, însă tot acest demers nu este 
neutru, căci nu se poate sustrage unei anumite poziţii ideologice.  
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VALENŢE ALE PRINCIPIULUI PRECAUŢIEI 

ÎN DREPTUL MEDIULUI 
 

Angelica COBZARU *

 Referitor la modul concret de recunoaştere şi consacrare, acesta diferă în 
raport cu nivelul de exprimare. Astfel, în plan naţional, principiile sunt cuprinse în 
legile – cadru privind protecţia mediului şi sunt dezvoltate în mod specific în 
cadrul reglementărilor sectoriale. La nivel comunitar, regulile cu valoare de 
principiu au fost formulate iniţial în programele de acţiune, începând din 1973, cu 
un conţinut preponderent politic şi caracter programator, fiind preluate ulterior şi 
consacrate juridic prin intermediul modificărilor succesive ale tratatelor 
cosntitutive – Actul unic european (1986), Tratatul de la Maastricht (1973), 
Tratatul de la Amsterdam (1997). În plan internaţional, începutul îl datorăm 
Declaraţiei de la Stockholm (1972); Cartei mondiale a naturii (1982) care a avut o 
importantă contribuţie în domeniu prin precizarea conţinutului şi extinderea 

 

 
 Mots clé:: 
 Le droit de l’environnement, la précaution, la protection, l’incertitude scientifique 
 
 Résume: 

Le principe de précaution est un nouveau concept juridique qu’il se naît dans le 
domaine de droit de l’environnement au début de ’80 années. L’idée centrale de cet principe 
est que les mesures de protection de l’environnement soit être adoptées même si n’existe ni 
un préjudice dans l’avenir approché. Il s’applique aux situations incerts qu’elles n’ont pas à 
la base la certitude scientifique. 
 
 
 Statutul mediului de patrimoniu comun al umanităţii ce trebuie conservat 
spre binele generaţiei prezente şi transmis în bună stare generaţiilor viitoare, face 
ca protejarea sa să constituie o problemă de interes general, atât din perspectiva 
individuală, cât şi din cea colectivă : comunităţi, popoare, state.  
 Preocupările privind protecţia mediului şi expresia lor juridică au dus la 
formarea şi afirmarea unor principii comune dreptului naţional, regional 
(comunitar) şi internaţional. Chiar dacă acestea cunosc formulări şi precizări 
variate ale conţinutului concret, semnificaţia lor juridică esenţială rămâne aceeaşi, 
fiind numai în prezenţa unor adaptări şi ipostaze diferite de realizare. 
 Principiile reprezintă primul element de realizare a unităţii conţinutului 
dreptului mediului la nivelul celor trei ordini juridice de exprimare: naţională, 
comunitară şi internaţională. 
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semnificaţiilor unor principii proclamate în capitala Suediei şi prin adăugarea altora 
noi. La rândul său, Declaraţia de la Rio (1992) a confirmat marea majoritate a 
acelor principii şi a adăugat câteva noi. În sfârşit, o serie de convenţii internaţionale 
cu deschidere universală au preluat aceste principii şi le-au conferit statut juridic 
obligatoriu. 

În general, noţiunea de principiu al dreptului reprezintă acele idei generale, 
postulate călăuzitoare sau precepte directoare care stau la baza întregului sistem de 
drept dintr-o ţară, orientând reglementările juridice şi aplicarea dreptului 1

Conceptul de “principiu fundamental (general)” de drept are mai multe 
accepţiuni ce diferă de la un sistem juridic la altul, de la o ramură de drept la alta. 
Este admisă definiţia conform căreia un principiu fundamental este acea regulă 
conduită egală pentru toţi subiecţii de drept, care însoţeşte, de la început până la 
sfârşit, orice acţiune umană, excepţiile fiind rare 

. 
Principiile dreptului sunt determinate de relaţiile sociale, fiind expresia valorilor 
promovate şi apărate de drept. 

2

                                                 
1 Ceterchi I., Craiovan I., Introducere în teoria generală a dreptului, Bucureşti, Editura All, 
1998, p. 31 
2 Duţu Mircea, Dreptul mediului: tratat: abordare integrată, Bucureşti, Editura E2003, vol. 
I, Economică, p. 204 

. Aceste principii se prezintă, de 
obicei sub forma unor reguli obligatorii nescrise, cu aplicare generală, afirmate 
frecvent în jurisprudenţă. 

În ceea ce priveşte dreptul mediului, conceptul de “principiu fundamental 
(general)” cunoaşte situaţii diferite, în funcţie de nivelul de recunoaştere şi 
garantare juridică.  

Astfel, la nivel naţional, cel mai frecvent, principiile sunt consacrate expres 
ca reguli de drept pozitiv şi le conferă statutul de norme de conduită de maximă 
generalitate şi universalitate, obligatorii în domeniul respectiv. 

În dreptul comunitar, principiile au un statut intermediar nefiind reguli 
juridice depline şi direct aplicabile, ci mai degrabă linii directoare pe care 
comunitatea trebuie să-şi fondeze politica de mediu general şi actele legislative în 
special. 

În dreptul internaţional al mediului, conceptul de principiu rămâne 
imprecis, fiind utilizat cel mai frecvent pentru a desemna o constantă evidentă, o 
realitate pertinentă, concluziile unei analize şi norme generale obligatorii. 

De asemenea, în funcţie de amploarea şi de influenţa acestor principii 
asupra conţinutului ansamblului reglementărilor juridice de mediu, principiile 
acestei ramuri de drept pot  fi grupate în două  categorii: principii fundamentale şi 
principii generale. 

Principiile fundamentale se regăsesc consacrate şi garantate la toate 
nivelurile dreptului mediului – naţional, regional (comunitar) şi internaţional şi 
privesc întregul său conţinut reprezentând stâlpul de bază care îi conferă unitate, 
coerenţă, stabilitate şi unicitate. Fac parte din această categorie principiile: 
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 Principiul prevenirii degradării mediului; 
 Principiul precauţiei; 
 Principiul conservării; 
 Principiul protecţiei mediului; 
 Principiul ameliorării mediului; 
 Principiul “poluatorul plăteşte”. 

Principiile generale sunt cele consacrate la nivelul materiilor tradiţionale 
ale dreptului mediului: este vorba de pricipii specifice dreptului intern, dreptului 
comunitar, respectiv dreptului internaţional. În cadrul legislaţiilor naţionale sunt 
statuate principii cu aplicabilitate generală, dar numai la nivelul statului emiţător. 
Aceste principii generale, specifice fiecărui stat formează un întreg unitar, 
conferind coerenţă şi consistenţă dreptului mediului ca ramură de drept. 
 În legislaţia românească principiile de drept mediului sunt reglementate 
prin Legea privind protecţia mediului 137/1995, iar terminologia adoptată este 
aceea de “principii de bază”, cu sensul de reguli generale care domină 
reglementările juridice privind protecţia mediului. 
 Printre principiile de bază, specifice ţării noastre enumerăm: principiul  
precauţiei în luarea de decizii (art. 3 lit. a), principiul prevenirii riscurilor 
ecologice şi a producerii daunelor (art. 3 lit. b), principiul conservării 
biodiversităţii şi a ecosistemelor specifice cadrului biogeografic natural (art. 3 lit. 
c), principiul “poluatorul plăteşte” (art. 3 lit. d), înlăturarea cu prioritate a 
poluanţilor care periclitează nemijlocit şi grav sănătatea oamenilor (art. 3 lit. e), 
crearea sistemului naţional de monitorizare integrată a mediului (art. 3 lit. f), 
utilizarea durabilă (art. 3 lit. g), menţinerea, ameliorarea calităţii mediului şi 
reconstrucţia zonelor deteriorate (art. 3 lit. h), crearea unui cadru de participare a 
organizaţiilor neguvernamentale şi a populaţiei la elaborarea şi aplicarea 
deciziilor (art. 3 lit. i), dezvoltarea colaborării internaţionale pentru asigurarea 
calităţii mediului (art. 3 lit. j). 

Principiul precauţiei a debutat în cadrul dreptului mediului, ramură de 
drept de asemenea relativ recentă, pentru ca apoi să-şi lărgească aria de 
aplicabilitate şi la alte domenii. Acest principiu a apărut concomitent cu alte două 
principii fundamentale ale dreptului mediului şi anume: principiul “poluatorul 
plăteşte” şi principiul prevenirii. 

Astăzi principiul precauţiei care a debutat în anii ’80 s-a afirmat atât în 
dreptul internaţional, în cel comunitar cât şi în dreptul naţional al unor state mai 
dezvoltate. 

Principiul precauţiei vine în continuarea şi în completarea principiului 
prevenirii pagubelor ecologice, al cărui conţinut se referă la măsuri de precauţie 
adoptate, chiar dacă nici o pagubă nu se prefigurează în viitorul apropiat, astfel 
încât să fie eliminat orice risc (atât cât este posibil) de degradare a mediului. 

Precauţia reclamă ca măsurile luate pentru apărarea mediului să fie 
adoptate chiar dacă nici o pagubă nu se prefigurează în orizontul apropiat. 
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Prevenirea presupune un studiu de risc, care să permită evitarea pagubelor 
şi o acţiune bazată pe cunoaştere. Numai că nu întotdeauna consecinţele deciziilor 
şi acţiunile pot fi cunoscute, total sau parţial, dinainte, iar absenţa certitudinii 
ştiinţifice nu poate contitui un pretext pentru a nu lua măsuri adecvate pentru 
prevenirea atingerilor grave şi inevitabile. În faţa acestei realităţi, în adoptarea 
deciziilor trebuie să se manifeste precauţie, diligenţă maximă, să se adopte măsuri 
preventive care să elimine pe cât posibil orice risc de degradare a mediului. 

Inspirat din dreptul internaţional unde a fost pentru prima dată consacrat 
(în cadrul OCDE şi într-o declaraţie ministerială din 1987), principiul precauţiei a 
fost preluat şi în dreptul naţional şi comunitar al mediului.  

Principiul precauţiei a fost consacrat şi în cadrul Declaraţiei Conferinţei 
ONU de la Rio de Janeiro (1992), când se afirmă că, în caz de risc de pagube grave 
ori inevitabile, absenţa certitudinii ştiinţifice absolute nu poate servi drept pretext 
pentru a amâna adoptarea de măsuri efective privind prevenirea degradării 
mediului. 

Un exemplu de măsură preventivă este aceea de interzicere sau restricţie a 
circulaţiei substanţelor sau produselor ca azbestul, cadmiul şi ftalaţii, conform 
regulamentului 793/1993, prin care se stipulează că operatorii economici trebuie să 
ceară pentru fiecare dintre aceste produse o evaluare a riscului, pentru a determina 
dacă riscul pentru mediu şi pentru om justifică restricţiile. 

Principiul prevenirii degradării mediului este unul dintre principiile 
fundamentale  al cărui conţinut exprimă ideea că cea mai edecvată şi mai eficientă 
strategie de mediu constă în prevenirea poluărilor şi a vătămărilor ecologice de 
orice natură, în locul reparării efectelor  acestora.  

În acest sens pentru a preveni, a preîntâmpina dezechilibrele ecologice şi 
efectele lor negative este necesară evaluarea riscurilor pentru evitarea pericolelor, 
iar pe de altă parte o bună cunoaştere a situaţiei mediului în prezent pentru 
neproducerea acestora în viitor. 

Principiul presupune pe de o parte acţiuni asupra cauzelor care produc 
poluarea sau degradarea (prin modernizarea tehnologiilor  de producţie la un nivel 
optim ecologic), precum şi activităţi de limitare a efectelor distructive sau nocive 
pentru factorii de mediu. 

Cerinţele principiului s-au concretizat prin introducerea de obligaţii cu 
caracter preventiv şi prin promovarea unor activităţi ori proceduri care să ducă la 
evitarea unor modificări negative ale calităţii mediului.    

Diferenţa dintre principiul prevenirii şi principiul precauţiei este dată 
de conţinutul specific al fiecăruia. Astfel, principiul prevenirii se referă la existenţa 
unei certitudini asupra unui fenomen şi a consecinţelor unei acţiuni faţă de acesta; 
cunoscând riscul şi dorind să se oprească efectele sale, se vor lua măsurile în raport 
cu riscul cunoscut şi măsurabil. Din contră, principiul precauţiei presupune o 
atitudine care constă în a lua măsuri faţă de un risc incert, necunoscut sau 
insuficient cunoscut. 
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La origine, acest principiu care a apărut în dreptul mediului, avea la bază 
un risc cert. El se aplica situaţiilor în care se cunoştea existenţa unui fenomen şi 
legătura de cauzalitat între acesta şi un prejudiciu viitor ce va produce un dezastru 
de mediu. Procesul de degradare a mediului era o realitate incontestabilă, iar şansa 
opririi degradării acestuia nu se întrezărea imediat, şi nu oricum. Astfel, percepţia 
principiului precauţiei s-a modificat. În prezent, aplicarea lui implică existenţa unui 
risc incert. 

Deşi la prima vedere acest principiu pare o pură abstracţie sau o ficţiune, 
fiind expresie a răspunderii întemeiate pe incertitudine, în realitate el a câştigat din 
ce în ce mai mult teren pe tărâmul juridic şi chiar cel doctrinar. 

Deoarece nimeni nu poate prevedea viitorul, noile riscuri generate de 
dezvoltarea fără precedent a ştiinţei şi tehicii, trebuie “să existe un remediu al 
dreptului care să sancţioneze pe cei care nu adoptă un comportament apropiat 
acestei noi situaţii existenţiale”.3

Principiul precauţiei în dreptul internaţional 
 
 În cadrul dreptului internaţional unde s-a afirmat pentru prima dată, 
principiul precauţiei a fost dezvoltat în legătură cu protecţia Mării Nordului 
împotriva poluării, când ţările riverane au subliniat necesitatea aplicării principiului 
precauţiei pentru prevenirea deversării substanţelor periculoase în această mare.  
Urmează, apoi, enunţarea acestui principiu în cadrul unei suite de convenţii 
internaţionale (Londra, Helsinki, Paris), fără însă a fi definit şi formulat. 
 Treptat, domeniile de aplicare s-au lărgit şi la alte tipuri de poluare, şi 
anume  poluarea atmosferei şi a solului şi a fost proclamat ca principiu general al 
mediului de organizaţiile specializate ale Naţiunilor Unite cunoscând o consacrare 
universală la Conferinţa pentru mediu şi dezvoltare de la Rio de Janeiro care îl 
menţionează ca instrument juridic neconstrângător pentru protecţia mediului. 
 După Conferinţa de la Rio principiul a fost reluat în majoritatea actelor 
internaţionale bilaterale şi multilaterale cu privire la protecţia mediului. 
Jurisprudenţa internaţională nu l-a aceptat până în prezent, dovadă fiind o serie de 
hotărâri care au ignorat şi nu au luat în considerare acest principiu. 
 

 
 

Principiul precauţiei în dreptul comunitar 
 
 Art. 174 alin. 2 din Tratatul comunităţii Europene prevede că “principiile 
precauţiei şi al acţiunii preventive, principiul corectării cu prioritate la sursă a 
prejudiciilor aduse mediului şi principiul poluatorul plăteşte, constituie temeiul 
politicii comunitare în domeniul mediului”.  

                                                 
3 Mazeaud Denis, “Responsabilité civile et précaution” în Responsabilité civile et 
assurances, nr. 6  bis, p. 72 
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În fapt, principiul va fi consacrat abia în anul 1992 prin Tratatul de la 
Maastricht, însă existenţa şi aplicarea sa  sunt atestate cu mult înainte de acest 
moment considerat a fi consacrarea sa oficială, dat fiind o serie de evenimente 
extrem de păgubitoare pentru societate: cea a sângelui contaminat şi a vacii 
nebune. 
 Însă, deşi înscris în tratat, principiul precauţiei nu ocupă locul care i s-ar 
cuveni. Reglementările care fac referire la principiu sunt, cu rare excepţi, lipsite de 
semnificaţie reală. Singurele reglementări serioase care invocă principiul precauţiei 
se referă la evaluarea riscului pentru om şi mediu a substanţelor periculoase, dar 
mai ales cele legate de biotehnologie, domeniul privilegiat al aplicării acestui 
principiu. Astfel, utilizarea micro-organismelor modificate genetic obligă pe cei 
care sunt în cauză să evaluaze riscurile pentru sănătate şi mediu a activităţii lor, 
chiar dacă acestea nu sunt cunoscute. 
 În anul 1997, Cartea Verde a Comisiei Europene cu privire la principiile 
generale ale legislaţiei alimentare din Uniunea Europeană menţionează principiul 
precauţiei drept un principiu fundamental de acţiune în caz de incertitudine 
ştiinţifică. 
 Principiul mai este reluat în 2001 în comunicarea comisiei, precum şi în 
cadrul rezoluţiei cu privire la principiul precauţiei adoptată de Consiliul European 
de la Nisa, care recomandă statelor membre să îl traducă în fapte. 
 Dacă în dreptul internaţional jurisprudenţa nu agrează, încă, acest 
principiu, în cadrul dreptului comunitar acesta este recunoscut de pe poziţii net 
favorabile de către jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene. 
 

Principiul precauţiei în dreptul naţional 
 
 În cadrul dreptului intern al statelor dezvoltate, ca să nu mai amintim de cel 
al statelor în curs de dezvoltare, principiul este şovăielnic, aproape inexistent. Deşi 
consacrat în numeroase legislaţii, lipseşte aplicarea sa practică.  
 Ceeea ce a determinat această situaţie este caracteristica acestui principiu 
de a reglementa global luarea deciziilor într-o situaţie de incertitudine, contracarată 
de existenţa diverselor grupuri de presiune care să-şi gestioneze interesele cu 
abilitate. 
 O excepţie de la această stare de fapt este dreptul francez care a acordat cea 
mai mare atenţie principiului precuţiei atât din punct de vedere doctrinal cât şi al 
dreptului pozitiv, bineînţeles nu fără ezitări şi contradicţii.  
 Principiul mai este aplicat în mod constant şi în Germania,  care este 
considerată ca fiind prima ţară în care s-a menţionat şi consacrat acest principiu cu 
precădere în dreptul mediului. Jurisprudenţa a jucat un rol hotărâtor în afirmarea 
principiului în sistemul de drept german, facilitând, astfel, integrarea acestuia în 
texte şi a permis doctrinei să formuleze un real principiu juridic. 
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 În ceea ce priveşte situaţia în România acest principiu este consacrat în 
cadrul legii – cadru privind protecţia mediului - (art. 3 lit. a) – sub titulatura de 
“principiul  precauţiei în luarea de decizii”.  

Deşi consacrat în mod expres în lege, la nivel practic aplicabilitatea sa este 
ca şi inexistentă. Constatăm, astfel, că la capitolul armonizării legislaţiei de mediu 
cu cea comunitară şi cea internaţională stăm bine,  mai trebuie însă obţinute şi 
rezultate de pe urma unui cadru legislativ bine conturat la nivel teroretic. Existenţa 
acestui principiu presupune multe dileme legate de conţinutul său şi de modul 
practic de aplicare. Cele care se izbesc în primul rând de problema aplicării şi a 
limitelor principiului precauţiei sunt însăşi autorităţile publice  care trebuie să-l 
aplice.  

Întrebări de genul: Când pot ele şi trebuie să acţioneze, când riscul se 
găseşte încă în plină incertitudine sau când marja de incertitudine se reduce? Cât 
timp vor putea ele întârzia aplicarea unor măsuri? Cum se poate aprecia natura 
exactă a riscului?  

Decizia este dificil de luat, şi poate fi stabilită doar în funcţie de costul 
măsurilor anticipative şi de natura prejudiciilor eventuale, acceptate sau de evitat, 
ireversibile sau uşor de reparat. O evaluare obiectivă a riscului este uneori 
imposibilă. Ceea ce este hotărâtor în conduita de urmat este dimensiunea 
prejudiciului, care trebuie să îndeplinească două caracteristici cumulative: să fie 
grav şi ireductibil.  
 Mai mult, dată fiind incertitudinea şi lipsa de experienţă şi de unitate în 
aplicarea principiului precauţiei, s-a propus de către unii specialişti4

Principiul precauţiei în practică 
 
 Iată spre exemplificare câteva exemple din practica recentă în această 
materie derulată la nivel internaţional şi cu un rol ilustrativ în legătură cu principiul 
precauţiei, dezbătut în cadrul prezentului articol: 
 

 ai domeniului 
ca aria de aplicare a principiului precauţiei să fie constituită doar din prejudiciile 
colective care au caracter de catastrofă, ceea ce ar exclude prejudiciul individual. 
 

a. Principiul precauţiei şi organismele modificate genetic (OMG) 
 

Biotehnologia este ştiinţa care a făcut în ultimele decenii progrese 
semnificative şi ele nu se opresc, din contră ele continuă într-un ritm care, din 
păcate nu este favorabil pentru mediu, viaţa şi demnitatea omului. 

A modifica genetic plante şi animale pentru a le feri de boli şi a obţine 
randamente ridicate este o tentaţie normală a ştiinţei care a reuşit să o facă 
manipulând moleculele care conţin informaţia genetică. Dar, aceste organisme 
                                                 
4 Ewald François, La philosophie de la précaution, în Revista Română de Drept al  
Mediului, An II, nr.1, 2004, p. 30 
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modificate genetic, fundamental diferite,  pot genera prejudicii de un tip nou a 
căror impact şi amploare rămân pentru moment necunoscute, dar sunt posibile şi 
chiar probabile. 

Problematica organismelor modificate genetic a fost abordată de către 
instituţiile Uniunii Europene existând o serie de directive în acest sens, care 
examinează riscurile potenţiale pe care le pot prezenta OMG şi care prevăd un 
control obligatoriu nu numai a punerii lor pe piaţă, dar şi a cercetărilor ştiinţifice în 
vederea producerii lor . 

Atitudinea europeană nu este privită deloc cu bunăvoinţă de autorităţile 
americane care consideră că riscurile prezentate de OMG nu merită întârzierea pe 
care luarea măsurilor preconizate de UE le-ar aduce cercetărilor ştiinţifice şi 
comerţului internaţional.  

Istoria porumbului transgenic ne arată în ce măsură aplicarea principiului 
precauţiei în domeniul biotehnologiei trebuie să ţină seama de relaţiile politice 
dintre state.  Cultura şi consumul de porumb modificat genetic pot genera riscuri 
mutiple: în domeniul alimentaţiei, al sănătăţii publice, al agriculturii, al  mediului. 
Consumul de produse care au la bază porumb modificat poate avea consecinţe pe 
care ştiinţa nu le-a descoperit şi a căror incidenţă asupra sănătăţii poate rămâne 
necunoscută timp îndelungat. 

Acest exemplu este deosebit de concludent şi vine să întărească ideea de 
aplicare a principiului precauţiei, cu atât mai mult cu cât specialiştii susţin că 
modificarea genetică a porumbului va duce la secretarea de către plantă a unei 
toxine insecticide şi că, după mai multe generaţii s-ar putea produce un mecanism 
de adaptare a insectelor, ceea ce ar determina răsturnarea situaţiei, adică o 
proliferare a dăunătorilor, ce  ar afecta grav cultura porumbului. 

 
b. Principiul precauţiei şi cazul vacii nebune 

 
Encefalopatia spongiformă bovină este o boală nouă, creată, practic de om. 

Geneza acesteia pleacă de la inventivitatea omului care a descoperit că animalele 
pot fi hrănite cu proteine animale (produse din resturi din abatoare).  
 Modificarea procesului de fabricaţie a acestor proteine (făini), în jurul 
anilor ’70 a avut efecte distructive în sensul că boala se transmite repede la mii de 
animale ce sunt infestate cu ESB. Crescătorii de vite în loc să sacrifice şi incinereze 
animalele bolnave vând animalele moarte, care la rândul lor sunt transformate în 
făini, şi astfel se transmite boala. 
 Consecinţele asupra sănătăţii a consumului de carne contaminată nu se 
cunosc, încă. De aceea, principiul precauţiei şi-ar fi spus cuvântul dacă ar fi fost 
aplicat la timp, chiar în lipsa unei certitudini ştiinţifice. 
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Concluzii 
 
 “Ideea clasică a ştiinţei, ideea cunoştinţelor adevărate, sigure şi 
argumentate, a fost depăşită prin revoluţia lui Einstein. Indiferent dacă teoria sa 
este adevărată sau falsă ea arată că doar cunoaşterea, certitudinea, nu este cu 
putinţă… Reuşim rar să ghicim adevărul şi nu putem fi niciodată siguri de această 
reuşită. Trebuie să ne mulţumim cu o cunoaşere conjecturală”.5
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INTEGRAREA CUNOAŞTERII (ECONOMICULUI) 

PRIN TRANSDISCIPLINARIZARE 
 

Liviu DRUGUŞ *

Fizicienii constataseră şi comunicaseră mai demult: o tendinţă de 
expansiune (tendinţa spre roşu) a Universului, a galaxiilor şi chiar a sistemului 
nostru solar, concomitent cu o tendinţă de concentrare a unor structuri fizice, cu 
păstrarea sau chiar amplificarea proprietăţilor iniţiale. Expansiunea se va opri, la 
un moment dat, urmînd o nouă concentrare a Universului pînă la dimensiunile 
unei stele mici. Aceste concentrări de materie, energie şi informaţii duc la apariţia 
unor pitice albe de dimensiuni extrem de mici şi de o densitate extrem de mare. 
Dacă acceptăm ca valabilă teoria Bing-Bang-ului iniţial – recent, s-a lansat teoria a 
două Bing Bang- uri concomitente - se poate spune că unele structuri substanţialo-
energetico-informaţionale ale Universului contemporan nouă se apropie de o supra-

 

 
 Abstract: 

The author is promoting his postmodern, transdisciplinary, triadic, holistic and 
integrative original vision on both reality (physical and informational world) and theory 
(knowledge and science). One of the main trends of our contemporary times is 
concentration of both physical and informational world with direct consequences on 
knowledge and science. From a very pragmatic point of view our academic strategies should 
include all these trends in a holistic vision on the academic demand and supply. The 
concentration of the learning duration should be accompanied by merging disciplines and 
excluding those that are very general or very deep and detailed.  

Another preoccupation of the author is academic research. In this respect the 
author made a Proposal for integrating the European research by creating and developing 
research units generating unified science. The readers will be informed about the new 
research  committee in  SPACE, a European organization “George Bacovia” University  is a 
full member of.  
 
 

Despre expansiunea şi concentrarea materiei şi a cunoaşterii 
 
În existentul înconjurător există megatendinţe care se regăsesc deopotrivă 

în plan geofizic, geopolitic, geoeconomic şi în cel teoretic/ştiinţific. Întreaga 
existenţă (cosmică, solară, planetară, fizică, politică, economică şi umană) este 
“vie” în sensul că urmează trasee de evoluţie bine conturate şi clar definite. Omului 
nu îi rămîne decît să descifreze – informaţional – aceste megatendinţe, să le 
compare şi să beneficieze de avantajele prefigurării corecte a viitoarelor evoluţii.   

                                                           
* Profesor universitar doctor, Universitatea „George Bacovia” Bacău 
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concentrare de genul celei care a existat înaintea Bing-Bang-ului. Cu un minim 
efort de imaginaţie putem vedea Universul nostru vibrînd, pulsînd ca o inimă 
uriaşă, generînd viaţă.   

Dimitrie Cantemir, vizionarul istoric al prezentului său, ar descrie acest 
proces cu numele de Incrementa et Decrementa Imperiae Universale... Oricum, 
creşterea şi descreşterea constituie firescul evoluţiei oricărei structuri, fie aceasta 
cosmică, biologică, socială sau organizaţională.  

Actualmente, omenirea experimentează – pe de o parte – descreşterea, 
concentrarea, micşorarea, fuzionarea, sintetizarea şi – pe de altă parte – creşterea 
unor firme, organizaţii şi alte structuri transcontinentale, globale. Consider ca 
deosebit de benefică pentru cercetători conştientizarea acestui proces încrucişat de 
creştere şi descreştere a unor structuri. Aşa cum descria francezul Pierre de 
Lattile, „omenirea se află, acum, în perioda sa de sinteză”. Trăim, într-adevăr, în 
epoca miniaturizării, a superconcentrării şi a sintetizării informaţionale. Dar nu 
poate fi ignorată latura expansiunii unor realităţi înconjurătoare. Tendinţa de 
globalizare şi de creştere a organismelor economico-politice supranaţionale de 
genul UE este însoţită de tendinţa de autonomizare a unor structuri organizatorice 
şi de apariţia în spaţiul virtual  a unor noi state, monede şi steaguri. Nu în ultimul 
rînd, procesului de fuzionare a firmelor şi de scădere a concurenţialităţii (tendinţa 
spre monopol) are loc procesul de promovare a IMM-urilor, de creştere a 
concurenţialităţii, de naştere a unor noi structuri economice. 

Această scurtă introducere are menirea să sublinieze unitatea existenţei 
noastre fizice, biologice şi spirituale, cele trei dimensiuni evoluînd sincretic şi 
solidar. 

Probabil regnul vegetal şi animal,  fiinţa umană nefăcînd excepţie, 
reprezintă cele mai la îndemînă exemple de evoluţie şi involuţie cantitativ-
volumetrică a unei părţi a existenţei cosmice. De la infimele celule seminale, 
organismul creşte, se dezvoltă, apoi descreşte şi moare, procesul „descreşterii” 
continuînd şi după moarte, existînd o ciclicitate care l-a entuziasmat şi l-a 
determinat pe filosoful ieşean Vasile Conta să  scrie şi să promoveze Teoria 
ondulaţiunii universale. Procesele pe care le voi descrie mai jos au o paralelă 
teoretică în această ondulare/unduire perpetuă a realităţilor, dar şi a teoriilor care 
încearcă să le explice... 

Cunoaşterea, ca parte a realului concret este şi ea supusă creşterii şi 
descreşterii. Perioada modernă (secolele 17-20) a însemnat o uriaşă explozie 
informaţională, enciclopedismul fiind expresia acestei „tendinţe spre roşu” a ceea 
ce se ştia în antichitate. Cartezianismul a pus bazele parcelării cunoaşterii aflată 
deja în plină expansiune. După binecunoscutul model feudal, fiecare „ştiinţă” era 
dominată de un senior părinte fondator, o somitate imposibil de contrazis sau negat. 
Fiecare „ştiinţă” – Economica nefăcînd excepţie – a urmat, din nou, tendinţa 
expansiunii, astfel încît teritoriile Economicii se încal(e)că şi se interferează cu cele 
ale Politicii, Eticii, Fizicii, Psihologiei etc. „Conflictul” domenial nu putea rămîne 
fără consecinţe: cuceritorii îşi subordonau „domeniile” cucerite sau chiar le 
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„înghiţeau” definitiv. Spre exemplu, unii teoreticieni au considerat Economicul ca 
un domeniu al Sociologicului şi Psihologicului, pentru ca mai tîrziu să se afirme că, 
de fapt, socialul şi psihicul uman sunt „obiecte de studiu” şi domenii fireşti ale 
Economicului... Această interferare s-a numit, la sfîrşitul modernittăţii, adică pe la 
1950, interdisciplinaritate.  În pofida mutării accentului de pe disciplinaritate 
(specializare) şcoala superioară românească continuă să pregătească „specialişti 
unidisciplinari” în loc să înceapă să pregătească, pur şi simplu, „cunoscători” ai 
unor practici umane. De la această gîlceavă a feudalilor-savanţi s-a ajuns la un 
compromis firesc în urma căruia toţi beligeraţii au fost declaraţi, deocamdată, 
cîştigători. Proverbiala logică a rabinului - care a dat dreptate la doi „împricinaţi” şi 
chiar la un „terţ”, în persoana unui consilier al său care a observat că nu se poate ca 
doi indivizi care susţineau „teorii” diferite să aibă, ambii, dreptate şi căruia i s-a 
spus candid „şi tu ai dreptate” - aşadar  această logică a terţului inclus a apărut ca o 
necesitate a faptului că nu pot exista conflicte perpetue. Ştefan Lupaşcu a 
teoretizat această nouă logică, iar Basarab Nicolescu a preluat-o şi extins-o pînă la 
constituirea unei viziuni mai clare asupra cunoaşterii, viziune numită 
transdisciplinaritate.1

Paralela pe care am făcut-o între ondularea (mic-mare-mic) la nivelul 
realităţilor fizice (materialist-substanţialiste) şi ondularea la nivelul realităţilor 
informaţionale poate fi benefic extinsă la un alt palier al existenţei: cea socio-
umană. Organizaţiile imaginate şi construite de om au pornit de la familie la oraşul-
cetate, apoi de la oraşul-stat la oraşul-naţiune, pentru ca, actualmente, tendinţele să 
se orienteze spre organizarea la nivel de stat-continent şi stat-omenire. Este un 
proces care copie structural expansiunea (şi moartea) Universului. A nu se uita că 
procesele de concentrare au loc cu aceeaşi fervoare ca şi tendinţa (globală) spre 
organizare la nivelul maxim (al omenirii). Mă refer la procesele de 
fuzionare/concentrare a firmelor (economice), a statelor (politice) şi a 
comportamentelor (etice)

  

2

                                                           
1 Pentru o descrie detaliată a conceptului de transdisciplinaritate şi chiar a unei scurte istorii 
a noii viziuni asupra cunoaşterii ştiinţifice cititorul este invitat să citească articolul 
subsemnatului, intitulat „Transdisiplinaritatea – o cunoaştere sistemică, globală, holistă, 
triadică şi postmodernă”, în „Ateneu”, nr 11-12/2004 (423-424), pp.22-23, Bacău. Mai 
atrag aici atenţia asupra faptului că prefixul „trans” face trimitere directă la cifra „trei”, de 
unde şi congruenţa preocupărilor mele pentru triadicitate şi transdisciplinaritate. Se 
pregăteşte, astfel, o nouă categorie de argumente pentru o apropiere şi integrare deplină 
între presupusele domenii „independente” cunoscute sub numele de ştiinţă, filosofie şi 
religie. Totodată, transdisciplinaritatea repune în drepturi terţul, pînă nu demult exclus, 
incluzîndu-l şi integrîndu-l după modelul arhetipal al Sfintei Treimi.  

.  Consider că Economica ar trebui să se preocupe mai 

2 Viziunea triadică asupra existenţei şi cunoaşterii  este descrisă mai pe larg în cartea 
subsemnatului „Managementul Sănătăţii”, (Partea I-a intitulată „Metodologia Scop-
Mijloc”), Editura Sedcom Libris, Ed II-a, Iaşi, 2003 (unde descriu triadele fundamentale: 
micro-macro-mondo; trecut-prezent-viitor; substanţă-energie-informaţie; Economică-
Politică-Etică; economic-politic-etic; scop-mijloc-adecvarea scop/mijloc; Fiul-Sf Duh-Tatăl 
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îndeaproape de aceste teme şi să renunţe, încet încet la dogmele moderniste. 
Amintesc, în treacăt, că studenţii noştri (de fapt, studenţii din majoritatea 
universităţilor lumii) continuă să fie educaţi în spirit modernist şi să reproducă 
papagaliceşte faptul că „resursele sunt finite, în timp ce nevoile umane sunt 
infinite”. Această dogmă se susţine doar dacă triada existenţială substanţă-energie-
informaţie este redusă la primul element. Acest reducţionism a permis dezvoltarea 
industrială bazată pe maşinism şi bunuri palpabile. Dar Era postmodernă a 
informaţiei şi cunoaşterii a făcut ca Noua economie să fie una preponderent bazată 
pe servicii, pe elemente nemateriale. În acest caz, cum se mai împacă teoria 
economică modernă - care spune că resursele (materiale) sunt finite - cu realităţile 
postmoderne care evidenţiază caracterul infinit al resurselor, al informaţiei şi 
energiei în primul rînd? Aş aminti doar faptul că doar trecerea de la fisiune la 
fusiune/fuziune în domeniul energiei nucleare poate însemna proba definitivă a 
inutilităţii Economics-urilor care au înfricoşat (prin imensitatea numărului de 
pagini, dar şi prin multitudinea presupoziţiilor fără suport real: atomizarea pieţei, 
libertatea concurenţei etc.). Aşadar, se impune o rediscutare de fond a preceptelor 
Economicii şi adecvarea acestora la noile realităţi informaţionale. 

 
Transdisciplinarizarea – formă de concentrare a cunoaşterii pe 

principii de eficienţă 
 
Procesul de expansiune a aşa-numitelor „ştiinţe” s-a încheiat la mijlocul 

secolului trecut. A urmat, în mod firesc, procesul de concentrare şi miniaturizare 
(„small is beautifull”), de „fuzionare” a acestor discipline (din cadrul „ştiinţelor” 
fundamentale) sau a unor specializări din „ştiinţe” diferite. Spre exemplu, Biofizica 
apare ca o „ştiinţă” distinctă; la fel „Informatica” (fuziune între teoria informaţiei şi 
prelucrarea automată a informaţiei) sau Managementul (fuziune între multe 
„ştiinţe” ale comportamentului: Psihologie, Sociologie, Teoria eficienţei, 
Praxeologie, Cibernetică, Organizare, Teoria sistemelor etc). La fel cum se produc 
marile şi răsunătoarele fuziuni în domeniul economicului concret, la fel stau 
lucrurile şi în domeniul economicului teoretic. Multe dintre disciplinele de studiu 
ale studenţilor noştri vor dispărea treptat, dar constatnt şi ferm, în următorii ani, 
lăsînd loc trasdisciplinarităţii şi viziunii pragmatice despre rosturile pregătirii 
economice de nivel superior. Anumite segmente din „Marketing” şi disciplina 
„Comportamentul consumatorului” vor fuziona probabil; Managementul general şi 
Teoria organizării au fuzionat deja. Procesul de fuzionare va avea şi consecinţe 
neplăcute pentru unii. Este de aşteptat ca alcătuirea unui curriculum să nu ami aibă 
loc după principiul „academic” deja clasic şi vetust: „avem nişte profesori: cum 
procedăm cu ei? Adică ce discipline să le mai inventăm ca să le iasă norma?, ci 

                                                                                                                                                    
(Sfînta Treime); dar există şi alte triade concrete: trup-minte-suflet; lungime-lăţime-
înălţime, alb-negru-gri etc. etc. Lucrarea poate fi consultată şi pe internet la adresa 
www.ManagementulSanatatii.ro .  

http://www.managementusanatatii.ro/�
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după necesităţile reale dictate de portretul robot al viitorului economist de firmă 
sau de analiză, respectiv după cerinţele concrete şi puternice ale pieţei. 
Concentrarea studiilor superioare doar în trei ani (de la 4-5 ani pînă acum) este tot 
un rezultat direct al transdisciplinarizării şi al tendinţelor de concentrare a 
cunoaşterii, a timpului şi a dimensiunilor fizice ale firmelor. Promovarea IMM-
urilor este parte integrantă a aceluiaşi proces de integrare economică. Sunt 
cunoscute exemple de „firme de apartament” ( firme de e-commerce, e-learning 
etc.) care rulează afaceri de milioane de dolari, eliminînd de pe piaţă coloşi 
industriali sau agricoli. Fuziunea a doi coloşi industriali (unul cu 1000 de lucrători 
şi unul de 2000 de angajaţi) nu are ca rezultat un colos cu trei mii de angajaţi, ci, de 
regulă, a unui supercolos cu maximum 900 de angajaţi... Acesta este procesul de 
concentrare în planul activităţilor economice, iar cunoaşterea economică nu face 
excepţie. Astfel, un articol ştiinţific poate să acopere doar cîteva pagini, dar să aibă 
acelaşi impact ca unul de cîteva zeci sau sute de pagini din revistele sau cărţile 
voluminoase de la începutul secolului trecut... 

În concluzie, invit cititorii să conştientizeze şi să reflecteze asupra 
proceselor de „miniaturiuzare” din planul economicului, fie el teoretic fie practic. 
Avem nevoie de o reflectare a acestei conştientizări în plan concret, adică în 
existenţa a mai puţine discipline, dar care să cuprindă informaţie utilă cît cel puţin 
două trei discipline predate anterior; mai puţine ore de prelegeri teoretice şi mai 
multă încărcătură pragmatică pe unitate de timp consumat. Transdisciplinarizarea 
nu este doar o modă, deşi este cît se poate de „la modă”. Ea nu apare spontan, ci 
se „lucrează”/elaborează conştient, la fel cum tot conştient şi pragmatic au loc 
fuziunile (inclusiv cele dintre universităţi, indiferent de forma de proprietate, de 
limba de predare sau de locaţia pe continent sau pe glob). 

Ceea ce ar trebui să predăm studenţilor este, prioritar, cunoaşterea 
integrată, globală, holistă, transdisciplinară şi autentic postmodernă. În momentul 
în care preocuparea pentru calitatea educaţiei nu mai riscă să rămînă o vorbă goală, 
cred că prima preocupare ar trebui să fie cea legată nu doar de calitatea predării, ci 
– poate în primul rînd – de calitatea a ceea ce se predă. Pledez, aşadar, pentru o 
cunoaştere integrată a economicului, pentru o transdisciplinarizare şi 
postmodernizare a culturii economice în şcoala superioară din Romînia. Pentru cei 
realmente interesaţi de procesul de integrare a economicului prin 
transdisciplinarizare voi ataşa, ca o anexă la acest articol, o propunere de unificare 
a ştiinţei printr-o reţea de unităţi de cercetare la nivel european: „Proposal for a 
special SPACE Committee on Research”.3

                                                           
3 SPACE este o organizaţie paneuropeană a universităţilor, creată după legea belgiană, cu 
sediul la Gent/Gand (Belgia). Universitatea „George Bacovia” este membră SPACE din 
anul 2004. SPACE nu este un acronim, dar ar putea fi unul. Cei care au propuneri de 
acordare a unor semnificaţii anume fiecăreia dintre cele cinci litere este rugat să o transmită 
autorului articolului de faţă pentru a fi transmisa Board-ului SPACE. Pentru mai multe 
amănunte despre această bine organizată asociaţie a universitarilor europeni vezi linkul 
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prezentat pe pagina de web a universităţii noastre. Dacă se va aproba propunerea mea (la 
Adunarea Generală care va avea loc la Gent la 24-26 martie 2005) atunci voi coordona 
acest Comitet, caz în care membrii comunităţii academice bacoviene vor fi invitaţi să vină 
cu propuneri de teme de cercetare şi cu modalităţi noi de desfăşurare a activităţii 
Comitetului. Scopul creării acestei noi structuri este integrarea în ERA (European Research 
Area) a activităţilor de cercetare din universităţile europene sau/şi a unităţilor de cercetare 
independente. 
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- aport financiar în monedă naţională sau valută convertibilă – este o formă 
foarte frecvent întâlnită în practica ecomoniei româneşti, multe firme străine şi 
chiar multinaţionale având deschise filiale şi sucursale în ţara noastră; 

 

 
Abstract 
The necessity of foreign investments determined for the Romanian economy the 

elaboration of some legal norms in order to organize the trading companies. 
The international business environment generated a series of new techniques that 

overpass the level of the traditional goods exchange. These forms are included in the wide 
category of the international cooperation or in the category of the strategic partnerships 
classified at their turn in competitive partnerships or in industrial cooperation partnerships 
and in international technology transfer techniques. 
 
 

Din interpretarea  art. 2, al.1, lit. a) din OUG 92/1997 rezultă că investiţiile 
stăine pot lua oricare dintre formele prevăzute de Legea 31/1990: societate în nume 
colectiv, societate în comandită simplă, societate în comandită pe acţiuni, societate 
pe acţiuni sau societate cu răspundere limitată. Dat fiind specificul fiecăreia dintre 
aceste forme, în practică, se întâlnesc cel mai des societăţile pe acţiuni şi societăţile 
cu răspundere limitată, cu atât mai mult cu cât, în celelalte forme poate fi angajată 
inclusiv răspunderea nelimitată şi solidară a persoanelor fizice membre – e drept, 
numai în subsidiar faţă de răspunderea persoanei juridice. 

De asemenea, investiţiile se pot concretiza, după cum prevede acelaşi text 
de lege, şi prin înfiinţarea sau extinderea în România a unei sucursale de către o 
societate comercială străină. Acest lucru se poate realiza prin trei modalităţi, şi 
anume: 

- aport în natură, de bunuri imobile şi sau mobile, corporale sau necorporale. 
Prin aport în natură la capitalul social al unei societăţi comerciale sau contribuţie la 
o asociaţie în participaţiune ori la o asociaţie familială se înţeleg bunurile şi 
valorile destinate să servească activitatea pe o perioadă mai mare de un an şi care 
se consumă treptat, supuse amortizării conform Legii 15/1994 privind amortizarea 
capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modoficările ulterioare 
(art.1. pct. a) din H.G. 94 din 21 februarie 1998, publicată în Monitorul Oficial nr. 
89 din 25 februarie 1998); 
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- participarea la creşterea activelor unei intreprinderi, prin orice mod legal 
de finanţare, inclusiv participarea la creşterea activelor proprii (art.1. pct. b) din 
H.G. 94/1998). 

La aceste forme de organizare şi desfăşurare a activităţii, specifice 
investiţiilor directe, se adaugă investiţiile de portofoliu, adică dobândirea (în cazul 
nostru de către o persoană nerezidentă în România) de valori mobiliare pe pieţele 
de capital organizate şi reglementate şi care nu permit participarea directă la 
administrarea societăţii comerciale. 

Aceasta nu este o formă de investiţii directe pe de o parte pentru că, aşa 
cum arată şi definiţia legală (art. 2, al.1, lit. b) din OUG 92/1997) nu permit 
participarea directă la actele administrative şi pe de altă parte pentru că investiţia 
de portofoliu este rareori în practică un act care are drept scop dobândirea efectivă 
a proprietăţii asupra patrimoniului sau cotelor – părţi din patrimoniu şi 
administrarea acestuia, ci, de cele mai multe ori are valenţele unei speculaţii pe 
piaţa bursieră care poate aduce un profit într-un termen mai scurt. 

Pe de altă parte, investiţiile de portofoliu se deosebesc de investiţiile 
directe prin aceea că dau naştere unor obligaţii fiscale şi obligaţii privind plata de 
dobânzi în mod automat, pe când în cazul investiţiilor directe obligaţiile 
investitorului depind şi de succesul pe care afacerea dezvoltată îl are, cu atât mai 
mult cu cât investitorul însuşi administrează sau participă la administrarea acelei 
intreprinderi. 

Cu toate acestea, uneori, acest tip de investiţii pot ajuta intreprinderile care 
au nevoie să-şi mărească capitalul social. Ele pot emite noi acţiuni care pot fi 
vândute prin ofertă publică primară de vânzare prin acţiuni sau prin plasament 
privat. 

Investiţiile de portofoliu (tranzacţiile cu valori mobiliare) s-au dezvoltat 
foarte mult în România ultimilor ani, în 1998 existând deja 203 societăţi de valori 
mobiliare şi un număr de 7.350 de agenţii de valori mobiliare. Această dezvoltare 
se datorează, în mare măsură şi faptului că statul român a creat cadrul juridic 
necesar desfăşurării acestui gen de activităţi. Este vorba de Hotărârea de Guvern 
nr.52/1994 şi de Regulamentul nr.3/1996 privind autorizarea şi exercitarea 
intermedierii de valori mobiliare (modificat în 1998). 

De asemenea, statul român a reglementat şi regimul investiţiilor străine 
realizate prin cumpărare de titluri de stat (Ordonanţa nr.66 din 28 august 1997, 
publicată în Monitorul Oficial nr.226 din 30 august 1997). Potrivit art. 1 al acestui 
act normativ, prin investitor străin se înţelege orice persoană fizică sau juridică 
străină, cu domiciliul, sau după caz, cu sediul în străinătate, care cumpără titluri de 
stat, emise de către Ministeril Finanţelor. Prin art.2 al aceluiaşi act cumpărarea 
titlurilor de stat este asimilată investiţiilor de portofoliu, supuse regimului juridic 
pe care îl reglementează. 

Principalele forme de realizare a investiţiilor străine sunt: 
a) Constituirea intreprinderilor cu investiţii străine; 
b) Deschiderea filialelor; 
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c) Procurarea de participaţiuni (acţiuni) ale intreprinderilor autohtone 
d) Participarea la privatizare; 
e) Procurarea de bunuri imobiliare; 
f) Cooperarea; 

În mediul internaţional de afaceri, începând cu perioada anilor ’60 – ’70 au 
apărut şi în prezent sunt în plină dezvoltare o serie de noi tehnici care depăşesc 
cadrul strict al schimbului de mărfuri tradiţional. În literatura de specialitate aceste 
forme sunt incluse în categoria largă a cooperării internaţionale sau, mai recent, în 
categoria alianţelor strategice, fiind împărţite în două mari grupări: alianţe 
competitive şi cooperare industrială sau tehnici de transfer internaţional de 
tehnologie. 

Aceste noi tehnici şi mijloace constituie forme de investiţii străine, fiind 
prezente în economia românească şi având o continuă dezvoltare datorită 
avantajelor nete pe care le prezintă faţă de formele tradiţionale de cooperare în 
domeniul investiţiilor, avantaje pe care le vom prezenta pe parcursul prezentei 
lucrări. 

Alianţele competitive reprezintă reţele complexe de comunicaţii ce se 
stabilesc în vederea realizării unor obiective lucrative în domeniul marketingului şi 
comercializării producţiei, cercetării şi dezvoltării etc. prin acţiuni concertate. În 
mod obişnuit se include în această categorie acondurile de marketing, operaţiunile 
de licenţiere, francizare, societăţile mixte. 

Motivele pentru care apar aceste alianţe competitive rezidă în primul rând 
în complementaritatea tehnologică, convergenţa de interese şi sporirea poziţiei 
competitive prin acţiune comună. Alianţele competitive pleacă de la ideea punerii 
în valoare cu mai mare eficienţă a capacităţii specifice a fiecărui partener printr-un 
aranjament de prestaţii reciproce. De pildă, una din firme poate dispune de 
cunoştinţe de marketing, acces la o anumită piaţă şi canale de distribuţie deja 
formate, în timp ce partenerul dispune de o tehnologie superioară de produs. Pentru 
a dobândi toate aceste avantaje prin efortul propriu cei doi parteneri ar trebui să 
depăşească foarte multe obstacole, în timp ce o alianţă competitivă îi pune pe ambii 
în aceeaşi poziţie. În plus se facilitează şi se ameliorează calificarea şi costul forţei 
de muncă, accesul la resursele primare, calitatea managementului, capacitatea de 
fabricare a pieselor şi subansamblelor etc. 

De asemenea, în timp ce pentru firmele mari, care au capacităţi importante 
şi canale de distribuţie consacrate îşi pot utiliza propria capacitate de marketing 
pentru a pătrunde pe o nouă piaţă în vreme ce pentru firme mici şi mijlocii un acord 
de parteneriat în marketing cu alte firme pe bază de complementaritate, poate 
reprezenta un mijloc mai eficient de comercializare internaţională. 

La toate acestea se adaugă interesele comune ale părţilor, care pot constitui 
temeiul cooperării în marketing şi producţie sub forme care merg de la simplul 
acord de distribuţie reciprocă a mărfurilor, până la înţelegeri privind proiectarea 
fabricaţiei şi dezvoltarea produsului. Specific acestor aranjamente este spiritul de 
conlucrare care domină relaţiile dintre parteneri, negocierea intereselor particulare 
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în raport cu obiectivele comune. Iată de ce alianţele sunt, de regulă, asociate cu 
forme de cooperare economică, tinzând să se realizeze pe perioade din ce în ce mai 
lungi de timp şi să evolueze spre forme instituţionale, cum sunt societăţile mixte. 

Denumirea de alianţe competitive are la bază raţiunea acestor forme de 
cooperare de a realiza pe termen lung o serie de obiective strategice care pot consta 
în: 

- Creşterea competitivităţii internaţionale. Această creştere se bazează pe 
punerea în valoare a complementarităţilor tehnologice dintre parteneri, pe 
reducerea costurilor în urma specializării, economiile rezultate din standardizare şi 
serie mare etc. După cum este subliniat în literatură, restructurările din economiile 
est – europene şi creşterea gradului de competitivitate al acestora se datorează şi 
alianţelor strategice încheiate de firme din SUA şi Japonia, pe de o parte şi firme 
din Europa Occidentală pe de altă parte. 

- Depăşirea unor obstacole de politică comercială. În anii ’80 – ’90 se 
remarcă, potrivit opiniei majorităţii specialiştilor, o tendinţă de neo – 
protecţionism, atât în ţările dezvoltate cât şi în cele în curs de dezvoltare, care 
afectează în special formele tradiţionale de comerţ internaţional. Aranjamentele 
interfirme din cadrul unor alianţe strategice sunt în măsură să contribuie la 
atenuarea efectelor unor asrfel de măsuri şi la promovarea schimburilor. Astfel, 
societăţile mixte au dovedit că pot fi căi eficiente de realizare a investiţiilor străine 
pe relaţia Nord – Sud, fiind adaptate şi ca forme de cooperare industruală pe relaţia 
Vest – Est şi Vest – Vest. 

- Lupta de concurenţă. Alianţa strategică este în măsură să sporească forţa 
competitivă a partenerilor, oferidu-le avantaje în concurenţa internaţională. În plus, 
concurenţii actuali sau potenţiali ai unei firme pot fi atraşi în astfel de aranjamente, 
fie prin crearea unor reţele de schimb reciproc de licenţe, fie prin constituirea de 
societăţi mixte. De multe ori firmele adoptă soluţia societăţilor mixte pentru a evita 
riscul de a face obiectul unei preluări sau fuziuni din patrea concurenţei. 
 Cooperarea industrială este o altă formă de realizare a afacerilor 
internaţionale, dezvoltată în perioada anilor ’60 şi care a cunoscut o evoluţie 
accentuată în deceniile al optulea şi al nouălea. Comisia Economică a ONU pentru 
Europa defineşte cooperarea industrială ca reprezentând operaţiuni ce depăşesc 
simpla vânzare – cumpărare de bunuri şi servicii, presupunând, între părţi care 
aparţin unor ţări diferite, crearea comunităţii durabile de interese în domeniul 
producţiei, al transferului de tehnologie, al marketingului şi comercializării, în 
vederea asigurării pentru parteneri a unor avantaje reciproce. 
 Caracteristicile cooperării internaţionale care o deosebesc de formele clasice 
de afaceri internaţionale – comerţ şi investiţii directe – şi care o particularizează în 
raport cu alianţele competitive se referă la obiectul tranzacţiei, natura relaţiilor 
dintre părţi, cadrul juridic şi instituţional. 
 În primul rând, operaţiunile sunt axate pe producţie, chiar dacă obiectul 
cooperării poate fi mai complex, implicând activităţi comune de cercetare, 
dezvoltare, marketing şi comercializare, finanţare etc. Conform concepţiei ONUDI, 



Formele organizatorico - juridice ale investiţiilor străine 

 89 

cooperarea industrială se referă, în sens restrâns, la conlucrarea în producerea a 
două sau mai multe produse, în folosirea aceleiaşi tehnologii şi, în sens larg, la 
livrările de echipament, construcţia de obiective industriale, acţiuni de valorificare 
a resurselor naturale etc. 
 În al doilea rând, cooperarea industrială poate fi privită ca o conlucrare în 
management, care presupune coordonarea funcţiilor firmelor partenere în scopul 
creşterii competitivităţii şi stabilirea de legături durabile între parteneri din diferite 
ţări. Din aceasta rezultă caracterul de stabilitate al acestei forme de afaceri 
internaţionale, ca şi valoarea ridicată a tranzacţiilor. 
 În al treilea rând, cooperarea se caracterizează printr-un regim normativ 
specific şi o bază juridică distinctă, conferite, pe de o parte, de nivelul şi 
mecanismul negocierii şi derulării acţiunilor respective, iar pe de altă parte, de 
caracteristicile contractului de cooperare. Astfel, de multe ori, îndeosebi în cazul 
ţărilor în curs de dezvoltare, cooperarea beneficiază de un regim juridic special, cu 
caracter stimulativ: totodată statele se implică adesea în procesul iniţierii şi 
contractării acţiunilor de valoare ridicată. 
 Contractul de cooperare industrială se particularizează în raport cu 
contractul de vânzare internaţională prin aspecte cum sunt: 

- Se bazează pe comunitatea de interese a părţilor, instituind relaţii 
reciproce cu spirit de cooperare; 

- Instituie relaţii între părţi bazate pe solidaritate şi reciprocitate; 
- Cuprinde un complex de obligaţii, de natură diferită, în sarcina 

părţilor: furnizare de mărfuri, transfer de tehnologie, executarea de lucrări, prestări 
de servicii, etc. 

- Se caracterizează printr-o anumită durabilitate şi printr-un caracter 
evolutiv, pe măsura derulării cooperării părţilor, dezvoltându-se şi modificându-se. 

 În ceea ce priveşte formele cooperării industriale, în literatură se disting 
două mari categorii: cooperarea între firme separate şi cooperarea instituţională 
(organică). În prima categorie sunt cuprinse, în principal, subproducţia şi 
coproducţia, iar cea de-a doua este reprezentată prin societăţile mixte. 

Între alianţele competitive şi cooperarea industrială există multe puncte 
comune, iar, uneori, în literatură ele sunt considerate ca având aceeaşi natură şi se 
tratează împreună. De altfel, societăţile mixte sunt considerate în egală măsură, 
forme de alianţă şi, respectiv, de cooperare. 

Baza comună a alianţelor şi cooperării o constituie complementaritatea 
tehnologică, interesele comune şi spiritul de conlucrare. Diferenţele privesc 
raţiunile particulare ale celor două categorii de afaceri internaţionale, obiectul 
acestora (mai general în cazul alianţelor şi mai specific în cel al cooperării), 
precum şi relaţiile pe care s-au dezvoltat acestea cu prioritate (Nord – Nord, în 
cazul alianţelor, Nord – Sud şi Vest – Est în cazul cooperării) 

Un loc aparte în tranzacţiile comerciale internaţionale revine exportului de 
obiective complexe, tranzacţiilor de anvergură care implică mari montaje 
financiare, transferuri tehnologice, precum şi sisteme de contracte care impun o 
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conlucrare intensă şi de durată între parteneri. Aceste operaţiuni îmbină 
caracteristici ale comerţului cu elemente de cooperare indistrială şi includ, de 
regulă, activităţi de consultanţă şi asistanţă inginerească. Totodată, construirea de 
obiective în străinătate este angajată prin utilizarea unei forme speciale de 
adjudecare – licitaţia internaţională. 

Forme de alianţe competitive: 
1. Producţia sub licenţă este operaţiunea prin care o firmă (licenţiat sau 

beneficiar) dobândeşte, contra plăţii unui preţ, dreptul de a utiliza cunoştinţele 
tehnice brevetate ale unei firme (licenţiator). În esenţă, operaţiunea constă în 
acordarea, cu titlu oneros, a dreptului de utilizare a unei tehnologii de produs sau 
proces (care a făcut anterior obiectul brevetării) de la licenţiator, printr-un act care 
poartă numele de licenţiere. 
 Prin tehnologie, în termeni juridici, înţelegem un ansamblu structurat de 
procese, metode, operaţii etc. utilizate în scopul producerii sau comercializării unui 
anumit produs sau pentru realizarea unui proces. 
 În literatură s-au purtat discuţii, sesizându-se diferenţe între noţiunea de 
„tehnică”şi cea de „tehnologie”. Dacă, stricto sensu, prima se referă la „ansamblul 
procedeelor de realizare a unui bun”, cea de-a doua reprezintă o „cunoaştere 
organizată şi formalizată a tehnicilor”. 
 După cum rezultă din această distincţie, licenţierea prezintă următoarele 
caractere: 

- este o formă a transferului de tehnologie. Obiectul licenţierii îl constituie 
cunoştinţele tehnice care au făcut obiectul unui brevet, în speţă, invenţii. 
Licenţierea se deosebeşte de transferul de know-how, care se referă la cunoştinţele 
tehnice nebrevetate, dar în aranjamentele de producţie sub licenţă pot fi incluse şi 
transferuri de know-how. Licenţierea se deosebeşte şi de alte forme de 
comercializare a invenţiilor, respectiv cesiunea – prin care titularul unui brevet 
transferă unui terţ dreptul său de proprietate asupra invenţiei – sau locaţiunea – 
care reprezintă o formă de arendare: prin licenţă se acordă licenţiatului numai 
dreptul de folosinţă a invenţiei, în limitele stabilite prin contract. 

- este un mijloc de valorificare a unor drepturi de proprietate industrială. 
Specific licenţierii este faptul că se transferă în esenţă cunoştinţele tehnice, invenţii 
care sunt folosite de beneficiar în activitatea sa de producţie şi permit fabricarea de 
produse sau realizarea de servicii. Prin aceasta, licenţierea se deosebeşte de 
francizare, unde se transferă o tehnologie comercială, obiectul principal al 
contractului fiind un drept de proprietate intelectuală. Totuşi, de multe ori, în 
contractele de licenţă se oferă un „pachet” de drepturi de proprietate intelectuală 
cuprinzând o combinaţie de mai multe elemente: acces la brevet pentru un produs; 
tehnologie pentru un proces de fabricaţie; expertiză operaţională; nume de marcă. 

- Este o formă de cooperare industrială. Producţia sub licenţă presupune 
anumite interese comune ale cesionarului şi cesionatului, colaborare în producţie şi 
comercializare şi, de regulă, un sistem de relaţii pe termen mai lung. Prin contract 
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se stabilesc obligaţiile reciproce ale părţilor, inclusiv faptul că licenţiarul trebuie 
să-l asiste pe licenţiat în realizarea şi, eventual, comercializarea producţiei. 
 În multe contracte de licenţiere se încheie aranjamente complementare 
în baza cărora licenţiatul produce piese, subansamble, componente, care urmează 
să fie integrate în produsul finit, operaţiunea căpătând astfel caracteristicile unei 
producţii în comun. 
 Caracterul de cooperare apare atunci când licenţiarul este plătit prin 
redevenţe la volumul vânzărilor produsului fabricat sub licenţă sau când plata se 
face în produse rezultate (această ultimă formă reprezentând o contrapartidă de tip 
buy-back). 

- este o formă de internaţionalizare a afacerilor firmei. În cadrul formelor 
de  internaţionalizare, licenţierea poate fi considerată ca o etapă intermediară între 
export (producţie internă şi comercializare la extern) şi delocalizarea producţiei 
(producţie în străinătate). Ea reprezintă o modalitate preferată de firmele mici care 
nu dispun de capitalul şi experienţa necesare pentru a crea o societate mixtă sau o 
filială de producţie în străinătate. Totodată, licenţierea poate fi preferată atunci 
când ţara vizată impune restricţii la import sau la investiţiile directe, când 
segmentul de piaţă este restrâns sau când există oportunităţi de licenţiere a 
proceselor tehnologice auxiliare fără acordarea dreptului de utilizare a tehnologiei 
de bază. 
 Expansiunea licenţierii în tranzacţiile internaţionale are la bază motivele 
strategice, tehnice, de marketing şi financiare. 

 Astfel, în plan strategic, o firmă dintr-un domeniu tehnologic de vârf, care 
dispune de resurse pentru cercetare şi dezvoltare, poate recurge, pentru 
valorificarea comercială a invenţiei sale, la licenţiere. Pe de altă parte, deţinătorul 
unui brevet care nu dispune de o reţea de comercializare şi capacitate de marketing, 
pentru piaţa externă, poate folosi licenţierea ca un mijloc de extindere 
internaţională a afacerilor sale. 
 Pentru licenţiat, operaţiunea poate îmbunătăţi încasările sale monetare nete 
(engl. cash flow), deoarece poate oferi marfa pe piaţă mai repede decât prin 
investiţii proprii în cercetare şi în dezvoltare şi în condiţii de costuri mai reduse. 
 Din punct de vedere tehnic, în cazul produselor voluminoase sau de mare 
greutate, costul transportului poate fi atât de mare încât exportul să devină 
prohibitiv. În plus, un licenţiat local dispune de mai mari posibilităţi decât un 
comerciant sau intermediar internaţional în ceea ce priveşte adaptarea produsului la 
cererea locală şi asigurarea serviciilor post-vânzare. 
 În ceea ce priveşte operaţiunile teritoriale, ele se au în vedere când 
licenţiarul nu dispune de capacitatea productivă de a acoperi pieţe largi în plan 
geografic situate în diferite ţări. În plus, unele ţări pot lua măsuri de limitare a 
importurilor sau introduce stimulente pentru producătorii naţionali, ceea ce face 
licenţierea mai atractivă decât exportul. 



Vasile Dumbravă  

 92 

 Considerentele financiare sunt mai importante pentru firmele mici şi 
mijlocii care, prin licenţiere, fac economii de costuri şi pot genera rapid venituri, 
ceea ce le uşurează problemele de lichiditate. 
 Raţiunile licenţierii internaţionale sunt determinate de interesele părţilor angajate 
în aceste operaţiuni. Acestea se împart în două categorii: specifice şi comune. 
 Interesele specifice diferă, după cum este vorba de licenţiat sau licenţiar. 
 Licenţiarul poate avea în vedere cu precădere obiective cum sunt: 
acoperirea integrală a capacităţilor de producţie şi sporirea veniturilor, prin 
exploatarea în străinătate a brevetelor, mărcilor şi know-how-ului; valorificarea 
maximă şi recuperarea rapidă a cheltuielilor de cercetare; stimularea exporturilor 
de maşini şi utilaje; repartizarea între parteneri a zonelor de desfacere; penetrarea, 
prin intermediul licenţierii pe pieţele pe care exportul clasic este prohibitiv sau 
dificil de realizat; procurarea de know-how, prin intermediul cercetărilor făcute în 
străinătate; asigurarea resurselor de finanţare, prin veniturile realizate din licenţă. 
 Licenţiatul poate urmări, prin încheierea contractului de licenţă: procurarea 
de informaţii tehnice, adesea însoţite de livrarea de echipamente şi comunicarea de 
know-how şi asistenţă tehnică, care să-i permită să-şi dezvolte tehnologii proprii şi 
propriul sistem de fabricaţie; introducerea rapidă a unor tehnologii avansate; 
realizarea de economii valutare pe seama reducerii importurilor de mărfuri 
similare; promovarea exporturilor de produse sub licenţă; valorificarea rezervelor 
de materii prime şi forţă de muncă, prin aplicarea acestora la tehnologii 
performante; ocolirea barierelor vamale naţionale, care interzic sau fac neeconomic 
importul produsului respectiv. 
 Interesele comune vizate de parteneri sunt cel mai adesea rezultatul unui 
calcul economic, dar această identitate de obiective poate deriva din existenţa unor 
situaţii concurenţiale între viitorii parteneri pe care aceştia încearcă să le evite sau 
să le aplaneze, prin intermediul licenţierii. De exemplu, în cazul licenţelor 
încrucişate (engl. cross-licensing) se stabilesc condiţiile în care părţile, titulare ale 
unuia sau mai multor brevete, îşi acordă reciproc dreptul de exploatare a unora 
dintre ele. Acest fel de licenţă poate prevedea sau nu plata de redevenţe de obicei 
între marile firme de nivel tehnologic egal. Licenţierea încrucişată se realizează 
mai ales între marile firme din ţările dezvoltate din punct de vedere economic. 
 Avantajele şi dezavantajele licenţierii internaţionale pentru licenţiator sunt 
sintetizate în tabelul următor: 
 

Avantaje Dezavantaje 
• acces pe pieţe externe dificil de 

penetrat  
• implicare scăzută cu resurse şi risc 

scăzut 
• informaţii cu privire la produs şi 

concurenţă 

• posibila stimulare a unor 
concurenţi 

• lipa controlului asupra 
operaţiunilor licenţiatului 

• slaba implicare pe piaţa 
licenţiatului 
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• costuri reduse 
• îmbunătăţirea calităţii livrării şi 

serviciilor post vânzare. 
 

• posibila pierdere a unor avantaje 
competitive 

• necesitatea unei organizări 
specifice. 

 
 Contractul de licenţă consacră acordul de voinţă al părţilor, cu privire la 
transferul dreptului de folosinţă al brevetului şi respectiv plata preţului, stabilind 
drepturile şi obligaţiile reciproce. 
 În sarcina licenţiarului cad două obligaţii principale: obligaţia de remitere, 
în baza căreia licenţiarul trebuie să pună la dispoziţie licenţiatului folosinţa 
dreptului de a exploata brevetul; obligaţia de garanţie, privind existenţa şi 
validitatea dreptului transmis, precum şi în legătură cu exercitarea acestuia. 
 Obligaţiile principale ale licenţiatului sunt: obligaţia de a exploata licenţa, 
exploatarea trebuind să fie serioasă, efectivă şi leală, cu respectarea caracterului 
„intuitu personae” al contractului; obligaţia de plată a preţului, licenţierea având 
caracterul unui contract cu titlu oneros. 
 Din punct de vedere al întinderii obligaţiilor cesionarului, contractele de 
licenţă se împart în două categorii: licenţă pentru tehnologia curentă, care dă 
licenţiatului acces la tehnologia de care dispune licenţiatorul la momentul încheierii 
contractului;  licenţă pentru tehnologia curentă şi viitoare, care dă licenţiatului 
acces la tehnologia dezvoltată de licenţiator în perioada de valabilitate a 
contractului. În ceea ce priveşte întinderea licenţei, aceasta poate comporta o serie 
de restricţii sau limitări. 
 Limitări în licenţierea internaţională: 

• limitări temporale – durata contractului poate fi inferioară intervalului 
de timp rămas până la expirarea brevetului, obiect al contractului 
• limitări teritoriale – exploatarea de către licenţiat a brevetului urmând a 
se cantona la o anumită porţiune din teritoriul unde acesta se bucură de 
protecţie 
• limitări la o firmă sau intreprindere determinată – exploatarea brevetului 
nefiind permisă decât în anumite unităţi productive ale beneficiarului, 
expres menţionate în contract 
• limitări în ce priveşte obiectul licenţei – în cazul în care invenţia este 
susceptibilă de aplicaţii multiple (brevete de procedee industriale), 
licenţiatul va fi obligat să exploateze procedeul referitor la aplicaţia 
specificată în contract 
• limitări cantitative – vizând volumul sau valoarea producţiei şi a 
comercializării 
• limitarea actelor de exploatare – se poate prevedea, de exemplu, 
fabricarea unui produs sub licenţă, dar nu şi comercializarea acestuia. 

 De regulă, obiectul transferului se prezintă sub forma unui pachet care 
cuprinde mai multe elemente: 
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- brevete, mărci de fabrică/de comerţ, drepturi de autor; 
- specificaţii de produs şi proces; 
- proceduri de control al calităţii; 
- programe de producţie şi manuale de instrucţiuni; 
- sarcina obţinerii anumitor performanţe; 
- programe de formare tehnică şi profesională; 
- informaţii privind produsul şi piaţa acestuia. 

 Principala componentă a transferului rămâne însă folosirea brevetelor. 
Totodată, de cele mai multe ori, cunoştinţele patentate sunt însoţite de elemnte 
tehnice şi tehnologice nebrevetabile (know-how). Pe de altă parte, transferul de 
know-how se poate face şi independent de licenţă printr-un contract de vânzare a 
cunoştinţelor nebrevetate. 
 Know-how-ul (a şti cum) este reprezentat de ansamblul cunoştinţelor 
tehnice, nebrevetate sau nebrevetabile, deţinute de o firmă, în legătură cu fabricarea 
unui produs sau aplicarea unor tehnologii industriale, pe care această înţelegere să 
le păstreze în secret, pentru a le exploata ea însăşi şi/sau a le transmite, în anumite 
condiţii diferiţilor terţi interesaţi. 
 Preferinţa pentru know-how este generată adesea de procedura greoaie, 
îndelungată şi costisitoare, implicată de înregistrarea invenţiilor şi eliberarea 
brevetelor, timp în care elementele de noutate tehnică cuprinse în cererea de brevet 
se pot perima. La aceasta se adaugă imposibilitatea încadrării tuturor cunoştinţelor 
tehnico-ştiinţifice în termenii convenţionali ai brevetului, ceea ce impune 
necesitatea transferării acestora ca obiect independent al contractului de licenţă. 
 Principalele elemente ale know-how-ului sunt: abilitatea tehnică, 
experienţa tehnică, cunoştinţele tehnice şi procedeele. 
 Abilitatea tehnică cuprinde atât dexteritatea manuală, cât şi grija şi precizia 
cu care un angajat execută anumite operaţii, specifie intreprinderii din care face 
parte. Fiind o trăsătură inerentă persoanei, ea nu constituie valoare negociabilă în 
sine şi nu poate fi transmisă altei intreprinderi decât odată cu persoana care o 
posedă. 
 Experienţa tehnică se concretizează în capacitatea de a da soluţii rapide şi 
eficiente, ea decurgând din modul în care o anumită persoană a asimilat şi reţinut, 
pentru aplicarea ulterioară, învăţămintele rezultate din practica sa industrială 
îndelungată. Experienţa tehnică se comunică în beneficiul terţilor, de obicei prin 
prestarea de servicii personale sub forma asistanţei tehnice, dar ea se poate 
concretiza şi în documente scrise, ce reprezintă o valoare economică independentă, 
transmisibilă şi negociabilă, care se apropie de următorul element al know-how-
ului, cunoştinţele tehnice. 
 Cunoştinţele tehnice cuprind aportul suplimentar de cunoaştere ce se poate 
extrage din stadiul cunoscut al tehnicii mondiale, cunoştinţe de ordin empiric 
deduse din experimentările efectuate în cursul fabricării unui produs sau al aplicării 
unei tehnologii şi cunoştinţele decurgând din cercetare-dezvoltare, activitate ce stă 
la originea creaţiei ştiinţifice şi a interesului în creştere acordat know-how-ului. 
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 Procedeele. Termenul înglobează atât procedeele industriale propriu-zise 
(brevetabile dar nebrevetate sau neîntrunind condiţiile de brevetabilitate), cât şi 
tehnicile utilizate pentru aplicarea şi optimizarea procedeelor industriale (inclusiv 
în cazul în care procedeele respective sunt acoperite de brevete). 
 În ceea ce priveşte procedeele, se face distincţie între: 

- tehnicile de aplicare a unui procedeu brevetat, considerate a fi un compliment 
indispensabil al brevetului, circulând sub forma de know-how; 

- procedeele industriale nebrevetate, fie pentru că nu sunt brevetabile în temeiul 
legii (neîntrunind condiţiile de brevetabilitate sau fiind excluse de la protecţie), fie, 
cel mai adesea, datorită voinţei inventatorului. Refuzul acestuia de a beneficia de 
un brevet perfect obtenabil poate fi un abuz în lipsa unor juste cauze care să susţină 
opţiinea pentru know-how. 
 Obligaţiile principale ale furnizorului sunt de a remite. 
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LIMITE ALE PRODUCTIVITĂŢII MUNCII 

ÎN UNITĂŢI FIZICE 
 

Adrian GHERASIM *

 Fiind forma primară de exprimare a eficienţei muncii, productivitatea în 
unităţi fizice se determină pe seama producţiei exprimată în unităţi naturale (bucăţi, 
tone, litri etc.) sau natural-convenţionale (tractoare convenţionale de 15 cai putere, de 
pildă) şi a consumului de resurse de muncă exprimat în număr de lucrători sau în om-
ore (om-zile, om-ani etc.). „Productivitatea fizică a muncii - menţiona M. Manoilescu 
- este cantitatea medie a unităţilor fizice (adică atâţia metri de postav, atâtea 
kilograme de fier, sau atâtea şi atâtea vagoane de ciment) care au fost produse de un 
lucrător într-un an de muncă, într-o anumită întreprindere”.

 

 
 Abstract: 
 Being the primary form of expressing the work efficiency, the productivity in 
physical units is determined on the account of the production expressed in natural units 
(pieces, tons, liters etc.) or in natural-conventional units and on the account of the 
consumption of work resources expressed in the number of workers or in man-hour -(man – 
days, man – years etc.). 
 
 

1

L
QWL =

 
 Principalii indicatori ai productivităţii fizice a muncii sunt aşadar cei 
determinaţi (în varianta clasică) prin intermediul relaţiilor: 

     sau     
M
QWM = , 

în care: ML WW ,  - productivitatea muncii exprimată în unităţi fizice pe lucrător, 
respectiv în unităţi fizice de producţie pe unitate de consum de muncă (pe om-oră, de 
regulă); Q - producţia în unităţi fizice; L - numărul de lucrători care au contribuit la 
obţinerea producţiei Q; M - consumul de muncă în om-ore (om-zile etc.). 
 Pe lângă meritul de a se baza pe efecte şi cheltuieli care se corelează cel mai 
bine cu nevoia socială de bunuri materiale şi nemateriale (care este criteriul 
fundamental al eficienţei) şi cu resursele disponibile de muncă ce se pot folosi pentru 

                                                 
* Asistent universitar doctorand, Universitatea „George Bacovia” Bacău 
1 Manoilescu M., Forţele naţionale productive şi comerţul exterior. Teoria 
protecţionismului şi a schimbului internaţional, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 
Bucureşti, 1986., p. 106 
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acoperirea nevoii respective, productivitatea în unităţi fizice prezintă câteva limite 
care-i pot compromite parţial sau în totalitate utilitatea. 
 
 1. Limite derivate din evaluarea producţiei fizice 
 
 Cea mai importantă dintre acestea constă în aceea că producţiile fizice 
diferite ca natură nu se pot însuma (ea manifestându-se numai în cazurile în care 
din aceeaşi acţiune rezultă produse diferite, operaţiunea de însumare pierzându-şi 
orice sens). Neputându-se ajunge la o producţie fizică totală, efectele de tipul 
producţiei fizice nu pot fi decât parţiale, motiv pentru care şi eficienţa economică 
evaluată în baza lor nu poate fi decât parţială. 
 Pentru înlăturarea acestui neajuns (fără a se renunţa la producţia fizică), o 
soluţie posibilă uneori ar consta în utilizarea unităţilor de măsură natural-
convenţionale pentru omogenizarea producţiei (gen tractoare de 15 cai putere). 
Cum sfera de folosire a acestora rămâne destul de limitată, deficienţa semnalată 
rămâne în majoritatea cazurilor valabilă, limitând considerabil puterea de reflectare 
a indicatorilor de productivitate determinaţi pe seama producţiei fizice. 
 Un al doilea neajuns decurge din conţinutul producţiei fizice luate în calculul 
indicatorilor prezentaţi. De regulă, producţia Q este de fapt producţia fizică finită, 
adică cea care poate fi vândută pe piaţă, fiind capabilă să satisfacă nevoile 
cumpărătorilor. Dacă se procedează aşa, efectele economice materializate în producţia 
neterminată şi în semifabricate nu sunt luate în considerare, ceea ce face ca imaginea 
în legătură cu nivelul productivităţii să fie deformată. 
 O soluţie de remediere a acestei deficienţe ar putea consta în excluderea din 
consumul total de manoperă aferent perioadei de calcul a manoperei 
corespunzătoare producţiei neterminate (în ceea ce priveşte semifabricatele 
vandabile, acestea putându-se trata ca produse finite). În felul acesta, mărimile de la 
numărătorul şi numitorul relaţiilor de calcul prezentate ar deveni comparabile. Din 
păcate, în cazul producţiei cu ciclu lung de fabricaţie (construcţia de nave, de pildă), o 
astfel de soluţie nu este posibilă. 
 O a doua soluţie ar putea consta în transformarea producţiei neterminate (în 
care s-ar putea îngloba şi semifabricatele nevandabile) în producţie finită echivalentă 
(

ieq ), folosindu-se o relaţie de genul: 

iii fne gqq = , 

în care: 
ieq  producţia fizică finită de sortiment i echivalentă; 

inq  - producţia 

neterminată de sortiment i; 
if

g - gradul de finalizare a producţiei neterminate de 
sortiment i - stabilit pe seama unor evaluări speciale sau cu ajutorul relaţiei: 

i

n
f m

m
g i

i
= ; 
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inm - consumul efectiv de muncă încorporat în producţia neterminată de sortiment 

i; im  - consumul de muncă pe un produs finit de sortiment i. 
 Ca urmare, producţia fizică totală dintr-un sortiment oarecare i (

it
q ) se va 

obţine însumând producţia fizică finită ( iq ) cu cea echivalentă, conform relaţiei: 

iiii fnieit gqqqqq +=+= , 

ceea ce ne conduce spre următoarea formulă a productivităţii fizice (aferente 
producţiei de sortiment i - pe care o notăm cu MiW  ): 

i

fni
Mi M

gqq
W ii

+
= ,  

în care: iM  - consumul de muncă încorporat în producţia de sortiment i. 
 Este, credem, clar că producţia fizică totală (care o încorporează şi pe cea 
neterminată) exprimă mult mai bine efectul activităţii de producţie decât cea fizică 
finită. De aceea, cel puţin o parte din calculele de eficienţă (care vizează nivelul ei 
global) ar fi bine să se efectueze în baza sa. 
 Nu trebuie uitat însă faptul că, în decursul unei anumite perioade de calcul, 
avem de-a face cu două categorii de producţii neterminate. 
 a) Prima dintre ele provine din perioada anterioară şi se află în curs de 
fabricaţie la începutul perioadei curente, ea afectând producţia valorică a perioadei 
curente cu o mărime 

0ieq  egală cu expresia: 

)1(
000 iii fne gqq −= , 

 
în care: 

0inq - producţia neterminată de sortiment i de la începutul perioadei de 

calcul (care provine din perioada anterioară); 
0if

g - gradul de finalizare a 
producţiei neterminate de sortiment i în perioada de calcul anterioară. 
 b) Cea de-a doua categorie provine din perioada de calcul curentă, 
aflându-se în fabricaţie la finele acesteia. Ca urmare, ea afectează producţia 
valorică a perioadei în curs cu întreaga sa valoare, a cărei mărime 

1ieq se determină 
cu relaţia: 

iii fne gqq
11

= , 
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în care: 
1inq - producţia neterminată de sortiment i aflată în curs de fabricare la 

finele perioadei de calcul; 
if

g - gradul de finalizare a producţie neterminate de 
sortiment i la finele perioadei de calcul. 
 Trebuie de observat că în calculul mărimii producţiei neterminate din 
această categorie nu se ia în considerare gradul ei de finalizare în perioada 
anterioară (ci doar diferenţa până la 100%). De exemplu, dacă producţia 
neterminată dintr-un sortiment oarecare a intrat în perioada curentă cu un grad de 
finalizare de 90%, în perioada curentă (până la finalizare) proporţia prelucrării sale 
este de doar: 100 - 90 = 10%. Ca urmare, 90% din valoarea sa se atribuie perioadei 
anterioare şi numai 10% perioadei curente. 
 Descompunând producţia neterminată totală în cele două componente, 
relaţia analitică pentru calculul producţiei fizice totale va îmbrăca forma: 

)(
10 iii eeit qqqq ++= = +−+ )1([

00 ii fni gqq ]
1 ii fn gq  

 Această ultimă relaţie ne conduce spre următoarea formulă a productivităţii 
exprimată în unităţi fizice: 

i

fnfnii
Mi M

gqgqqq
W iiii

])1([
100

+−++
= . 

 Dacă datele cunoscute în legătură cu trei produse ar fi cele din Tabelul 1, 
atunci producţia fizică determinată cu această ultimă relaţie ar fi: 

+−+= )1([
00 AAA fnAt gqqq ]

1 AA fn gq
25,235,175,1203,05)75,01(720 =++=+−+= x  bucăţi; 

+−+= )1([
00 BB fnBtB gqqq ]

1 BB fn gq
3,168,45,1106,08)5,01(310 =++=+−+= x  bucăţi; 

+−+= )1([
00 CCC fnCt gqqq 2,54]4,010)9,01(2[50]

1
=+−+= xgq

CC fn  bucăţi. 
 

Date privind producţia 
         Tabelul 1 

Produsul 

Producţia 
fizică 

începută şi 
finalizată în 

perioada 
curentă ( iq ) 

(bucăţi) 

Producţia neterminată 
provenind din: 

(bucăţi) 

Grad de finalizare a 
producţiei neterminate 

aferent: 
(%) 

perioada 
anterioară 

(
0inq ) 

perioada 
curentă 
(

1inq ) 

perioadei 
anterioare 

(
0if

g ) 

perioadei 
curente 
(

if
g ) 

A 20 7 5 75 30 
B 10 3 8 50 60 
C 50 2 10 90 40 
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 Al treilea mare neajuns al producţiei fizice ca element utilizabil în calculele 
de eficienţă economică se manifestă atunci când nivelul ei este foarte ridicat 
(sugerând o eficienţă mare a producţiei), ea rămânând însă în stocul nevandabil 
(ceea ce înseamnă că, de fapt, activitatea din care a rezultat este total ineficientă, 
întreprinzătorul fiind ameninţat de faliment). De fapt acesta ar fi neajunsul 
principal pe care productivitatea, ca formă a eficienţei, îl prezintă faţă de 
economicitate şi rentabilitate. Ţinând seama de el, am putea afirma următoarea 
teză: productivitatea înaltă nu este echivalentă cu eficienţa ridicată. Dacă nivelul 
ridicat de productivitate se sprijină pe o producţie fizică nevandabilă mare, 
producţia poate fi chiar ineficientă. 
 O cale de înlăturare a acestui neajuns ar putea consta în eliminarea 
producţiei fizice nevandabile din producţia fizică luată în calculul productivităţii. 
 Al cincilea neajuns pe care dorim să-l menţionăm derivă din faptul că în 
calculul producţiei fizice în manierele prezentate  nu se ţine seama de calitatea 
produselor.  
 Pentru perfecţionarea metodologiei de evaluare a productivităţii fizice a 
muncii ar fi necesar ca producţiile iq  de diferite calităţi să se transforme în produse 
de o calitate oarecare (de calitatea întâia, de pildă), în baza unor coeficienţi 

isk calculaţi cu una din relaţiile: 

s

c

i

i
is p

p
k = ;       

s

c

i

i
is m

m
k = ;      

s

c

i

i
is c

c
k = , 

în care: 
sc ii pp ,  - preţul unui produs de sortiment i de calitate c, respectiv standard; 

sc ii mm ,  - manopera aferentă unui produs de sortiment i de calitate c, respectiv 

standard; 
sc ii cc ,  - costul mediu al unui produs de sortiment i de calitate c, respectiv 

standard. 
 Producţia fizică totală de calitate standard (

istq ), pe seama căreia se va 
stabili productivitatea muncii, se va determina astfel: 

+−+= )1([{
00 iiis fnit gqqq

sii ifn kgq ]}
1

. 

 Astfel, dacă cele 7 unităţi de produs A sunt structurate în felul următor:  
 

3 de calitatea I-a, având costul unitar mediu de 10 milioane lei; 
4 de calitatea II-a, având costul unitar mediu de 8 milioane lei, 

 
producţia fizică finită de calitatea standard (de calitatea I-a, de pildă) va fi: 

2,68,0413
10
84

10
103 =+=+= xxq

sA  produse. 
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 În ceea ce priveşte productivitatea fizică a muncii, aceasta se va calcula cu 
relaţia: 

i

ifnfni
Mi M

kgqgqq
W siiii

])1([
100

+−+
= . 

 Un ultim al neajuns al metodologiei clasice de evaluare a productivităţii 
fizice a muncii rezultă din aceea că ea nu oferă posibilitatea de comparare, sub 
aspectul naturii şi mărimii, a efectelor (care se exprimă în unităţi fizice de produs - 
bucăţi, kwh etc.) cu efortul (exprimat, de regulă, în unităţi de muncă). În 
consecinţă, numai în baza productivităţii fizice nu se va putea şti niciodată dacă 
activitatea din care ea rezultă este sau nu eficientă. De exemplu, dacă într-o 
anumită perioadă productivitatea fizică a muncii într-o firmă oarecare este de 0,4 
produse de sortiment A pe om-oră, nu putem spune absolut nimic în legătură cu 
eficienţa sau ineficienţa activităţii sale de producţie. La acest nivel de 
productivitate, activitatea firmei ar putea fi foarte eficientă sau falimentară. Pe de 
altă parte, datorită faptului că producţia fizică (care este expresia unui efect total) 
se raportează la consumul dintr-un singur factor (adică la un efort parţial), cele 
două mărimi luate în calculul productivităţii fizice a muncii nu sunt comparabile. 
Ca urmare, informaţiile oferite de această productivitate vor avea de suferit sub 
aspect calitativ (această deficienţă fiind valabilă pentru toţi indicatorii 
productivităţii factoriale). Iată de ce indicatorii de productivitate fizică a muncii se 
impun a fi analizaţi în contextul oferit fie de normativele de eficienţă (care ne arată 
la ce nivel minim trebuie să se afle această productivitate pentru ca producţia să 
fie eficientă), fie împreună cu alţi indicatori de eficienţă (de rentabilitate, în primul 
rând). 
 Numai în condiţiile în care productivitatea fizică a muncii este privită în 
dinamică, ea ne poate oferi nişte informaţii (de utilitate foarte limitată însă) în 
legătură, nu cu nivelul eficienţei, ci cu dinamica acesteia. 
 
 2. Limite derivate din evaluarea consumurilor de muncă 
 
 Elementele care apar la numitorul relaţiilor folosite în calculul productivităţii 
fizice a muncii imprimă o a doua categorie de limite, care se impun şi ele a fi 
identificate şi înlăturate prin perfecţionarea metodologiilor utilizabile în astfel de 
determinări. 
 Atunci când calculul se face pe seama numărului L de lucrători, cea mai 
evidentă deficienţă constă în aceea că în mărimea L sunt incluse cele mai diverse 
categorii de personal, fără a se ţine seama de profesie, nivel de pregătire profesională, 
aport la realizarea producţiei etc. Însumându-se (oarecum de-a valma) sudorii, 
strungarii, paznicii, maiştrii, economiştii, inginerii, secretarele ş.a.m.d., numărul de 
personal la care se raportează producţia fizică devine o mărime cu un conţinut cât se 
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poate de eterogen, ceea ce poate imprima informaţiilor despre productivitate un 
caracter artificial inacceptabil. 
 Pentru a se înlătura o astfel de deficienţă, numărul L de lucrători ar trebui 
exprimat în lucrători de o calificare standard (în lucrători necalificaţi, de regulă), 
folosindu-se nişte coeficienţi de echivalare (sau de omogenizare) specifici fiecărei 
categorii distincte de personal, stabiliţi în baza unei relaţii de genul: 

n

c
cn s

s
k = , 

în care: cnk  - coeficient de transformare a lucrătorilor de calificare c în lucrători 
necalificaţi; nc ss , - salariul mediu orar al unui lucrător de calificare c, respectiv al 
unui lucrător necalificat. 
 Calculul coeficienţilor de echivalare pe seama salariilor se bazează pe ideea 
că, prin politicile salariale ale statului şi firmelor, salariile sunt strict corelate cu 
nivelul de calificare al lucrătorilor. 
 De pildă, 5 muncitori calificaţi de categoria a IV-a, în condiţiile în care 
salariul orar al fiecăruia din aceştia este de 60 000 lei, iar salariul mediu orar al unui 
lucrător necalificat este de 20 000 lei, echivalează cu: 

1535
20000
600005 == x  lucrători standard (necalificaţi). 

 Ca urmare, relaţia pe care o recomandăm pentru calculul productivităţii fizice 
a muncii (în prima variantă) ar fi: 

∑
=

c
cnc

t
iL kL

q
W

i

is ,  

în care: iLW  - productivitatea muncii exprimată în unităţi fizice de produs de 
sortiment i pe lucrător de calificare standard (necalificat, să zicem); 

icL  - numărul 
lucrătorilor de calificare c care contribuie (direct sau indirect) la realizarea producţiei 
de sortiment i. 
 Chiar dacă productivitatea se calculează în baza unei astfel de relaţii 
perfecţionate, primul mod de exprimare a acesteia rămâne cu neajunsul de a nu lua în 
considerare cât timp a consumat fiecare lucrător în parte pentru a obţine producţia de 
la numărător. Căutările vizând înlăturarea acestui neajuns au condus la cea de-a doua 
modalitate de exprimare a productivităţii fizice a muncii, în care mărimea L (numărul 
de lucrători) este înlocuit cu mărimea M (consumul de muncă). 
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 Potrivit unei metodologii mai vechi2

tTM
N

tN
n
N

mqM a
m

s
i la

la
ibi )(

100
+++= ∑

, consumul total de muncă M (cunoscut 
şi sub denumirea de fond total de timp de muncă) se determină cu relaţia: 

, 

în care: bim  - manopera de bază pe unitate de produs de sortiment i (om-ore); laN  - 
numărul locurilor de muncă servite în medie într-un schimb de un lucrător auxiliare; 

lan  - numărul mediu de locuri de muncă servite în medie de un lucrător auxiliar; sN - 
numărul de schimburi; t - timpul mediu de muncă pe lucrător (inclusiv auxiliar) în 
perioada de calcul (ore); mN  - numărul de muncitori care participă direct sau indirect 
la realizarea producţiei luate în calculul productivităţii (în toate schimburile); aM  - 
numărul mediu al maiştrilor care revin la 100 de muncitori; T - numărul mediu de 
personal tehnic şi administrativ care revine la 100 de muncitori. 
 Acest mod de calcul prezintă două neajunsuri principale: 
 1) nu ţine seama de complexitatea muncii prestate de fiecare categorie de 
personal; 
 2) nu ia în considerare intensitatea muncii specifică fiecărei categorii de 
personal. 
 Pentru înlăturarea primului neajuns ar trebui ca fiecare consum de muncă să 
fie ponderat cu acelaşi coeficient cnk  al complexităţii muncii (calculat după 
metodologia deja prezentată). 
 În vederea înlăturării celui de-al doilea neajuns, în calcule ar trebui introdus 
un coeficient ik  de transformare a muncilor de diverse intensităţi în muncă de 
intensitate medie, determinat prin raportarea ritmurilor diferite de muncă la un ritm 
mediu. 
 Folosind indicativele c pentru diferitele niveluri de complexitate a muncii 
(sau de calificare), b pentru muncitorii de bază, a pentru lucrătorii auxiliari, M pentru 
maiştri şi T pentru personalul tehnic-administrativ, metodologia perfecţionată de 
calcul al consumului total de muncă (exprimat în om-ore de muncă simplă şi de 
intensitate medie) va avea la bază relaţia: 
 

                                                 
2 Gherasim T., Zaiţ D.:  Eficienţa  sistemelor  de  producţie,  Editura  Universităţii  „Al. I. 
Cuza”,  Iaşi,  1992,  p. 144 - 148 
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în care: acN  - numărul lucrătorilor auxiliari de calificare c; cac TM ,  - numărul de 
maiştri, respectiv de personal tehnic şi administrativ de calificare c; 

TMab iiii kkkk ,,,  - 
coeficienţi de transformare a muncilor de diverse intensităţi ale muncitorilor de bază, 
lucrătorilor auxiliari, maiştrilor şi personalului tehnic-administrativ în muncă de 
intensitate medie; TcnMcnacnbcn kkkk ,,, - coeficienţi de transformare a muncilor de 
calificare c aferente muncitorilor de bază, lucrătorilor auxiliari, maiştrilor şi 
personalului tehnic-administrativ în muncă simplă (necalificată). 
 În consecinţă, productivitatea fizică a muncii ar trebui determinată pe seama 
unei relaţii perfecţionate de forma: 
 

)
100100

()(

])1([
100

TMabi

siiii

iTcnc
c

m
iMcnac

c

m
iacn

c
acibcnbc

c
i

ifnfni
Mi

kkT
N

kkM
N

kkNtkkmq

kgqgqq
W

∑∑∑∑ +++

+−+
=

 
 Determinată în acest mod, evident că ea exprimă productivitatea muncii 
necalificate de intensitate normală. 
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OBSERVAŢII CRITICE PRIVIND  

VALOAREA ENTROPICĂ 
 

Daniel GHERASIM *

 Ideea de bază care se degajă din teoria valorii închegată de profesorul N. 
Georgescu - Roegen este aceea că „toate valorile economice pot fi reduse la un 
numitor comun reprezentat de entropia joasă (s.n.)”.

 

 
 Keywords: 
 Toate valorile economice pot fi reduse la un numitor comun reprezentat de entropia 
joasă; teoria valorii entropice; valoarea economică; valoarea entropică. 
 
 Abstract: 
 These changes take place within the consumption process, governed by a nature 
law system. 
 The main theses that differentiate the theory of the entropy value from the other 
value theories are the following: 
 - the value is not based on the work consumption, the use or the relation between 
demand and supply but on the changes of low entropy; 
 - to the creation of the value contributes, on the one hand the human being and, on 
the other hand, nature and society; 
 - the plus value has as its source the potential extracted, for free, from nature and 
society and not the unpaid work of man; 
 - the value creation process is not confined itself only to the product creation 
process and the consumption process but contains a second production process (the one 
that capitalizes  the economic potential of services resulted from the product consumption); 
 - as the substance and the information are, finally, found in energy, the unique 
substance of the value is the energy. 
 
 

1

                                                 
* Lector universitar doctor, Universitatea „George Bacovia” Bacău 
1 N. Georgescu - Roegen: Legea entropiei şi procesul economic, Editura Expert, Bucureşti, 
1996 

 Prin urmare, cel mai mare 
merit atribuit acestei teorii constă în aceea că „substanţa” valorii este căutată şi 
găsită în altă parte decât în muncă, utilitate sau raportul cerere-ofertă, respectiv în 
entropia joasă (ceea ce este considerat de mulţi economişti a fi un mare pas înainte 
în explicarea esenţei preţurilor).  
 Mai analitic privind lucrurile, conform celor deja prezentate în paragrafele 
anterioare, teoria valorii entropice, în varianta expusă de N. Georgescu - Roegen, 
are meritul de a susţine următoarele idei: 
 a) crearea valorii este guvernată de legea entropiei; 
 b) izvorul valorii îl constituie consumul de entropie joasă; 
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 c) esenţa valorii economice este plăcerea de a trăi; 
 c) la crearea valorii contribuie şi natura; 
 d) valoarea se creează şi în timpul liber; 
 e) venitul, ca şi preţul, este expresia bănească a valorii. 
 În ceea ce ne priveşte, considerăm necesare câteva observaţii pe marginea 
tezelor fundamentale ale acestei teorii, deoarece din analiza ei pot fi desprinse şi 
alte concluzii decât cele pe care le-au subliniat autorii şi susţinătorii ei. 
 1) Ideea Observaţia de principiu de  
 1) Negarea (ori, pur şi simplu, neglijarea) rolului legii valorii, legii 
utilităţii marginale descrescânde şi legii cererii şi ofertei în explicarea valorii şi 
preţurilor nu ni se pare (nici pe departe) un progres realizat în domeniul 
cunoaşterii acestora (ci din contra). Introducerea legii entropiei în scopul 
descifrării mecanismului de formare a valorii este, într-adevăr, un element de 
noutate, dar nu credem că ar fi în măsură să anuleze necesitatea invocării celorlalte 
trei legi, rolul acestei ultime legi fiind acela de a completa doar eşafodajul ştiinţific 
ce poate fi pus la baza valorii. Având un caracter extrem de complex, valoarea nu 
poate fi fundamentată şi explicată decât prin abordări multilaterale. 
 Chiar dacă nu se recunoaşte explicit acest lucru (ba negându-se chiar 
valabilitatea celorlalte teorii ale valorii), teoria valorii entropice nu se îndepărtează 
prea mult de ele. 
 Ca şi teoria valorii muncă, teoria pe care o analizăm aici operează tot cu 
două tipuri de valori: una denumită economică şi alta căreia i se spune entropică. 
 2) Valoarea economică, aşa cum a fost ea definită (ca plăcere de a trăi) nu 
este, în linii mari, altceva decât valoarea de întrebuinţare de care, de la A. Smith 
încoace, se operează în teoria valorii muncă. 
 3) În acelaşi timp, dat fiind faptul că utilitatea se defineşte ca fiind 
capacitatea unui bun de a oferi satisfacţie sau plăcere celui care-l consumă ori îl 
foloseşte, rezultă că valoarea economică (care este definită ca plăcerea de a trăi) 
poate fi considerată (fără rezerve chiar) ca nefiind altceva decât pur şi simplu un 
gen de utilitate agregat (utilitate a tot ceea ce foloseşte omul pentru a trăi). 
 4) Din modul în care este definită şi determinată (prin ecuaţiile 1 - 4), 
reiese că valoare economică este un concept ataşat, nu doar mărfurilor, ci tuturor 
bunurilor materiale şi nemateriale. Fiind expresia fluxului psihic al plăcerii, ea 
este o categorie specifică teoriei  utilităţii. De aceea, se poate afirma că teoria 
valorii economice (în varianta N. Georgescu - Roegen) nu se detaşează de cea a 
valorii-utilitate (în pofida afirmaţiei că: „Utilitatea prin ea însăşi nu este admisă 
însă drept cauză a valorii economice nici măcar de economiştii clarvăzători care nu 
confundă valoarea economică cu preţul”2

                                                 
2 N. Georgescu - Roegen, op. cit. 

). 
 Mai mult decât atât, am putea să apreciem că revenirea la utilitate, dar nu 
în forma ei avansată, ci în cea primară, nu înseamnă un progres, ci un regres în 
cunoaşterea domeniului abordat. 
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 5) Excluzând cu desăvârşire schimbul din judecarea valorii, teoria valorii 
economice se ocupă, de fapt, nu de mărfuri, ci de bunuri - în general, adică de tot 
ceea ce poate furniza omului plăcere.  
 De altfel, am putea afirma că, deşi i se spune „valoare economică”, 
valoarea subiectivă reflectată de această noţiune este abordată mai mult în sens 
filosofic, fiind rezultatul unor aprecieri cu privire la existenţa omului în general şi 
la calitatea vieţii sale, în contextul oferit, nu numai de mediul său economic, ci şi 
de cel natural şi social. De aceea, luarea în considerare a plăcerii oferite de timpul 
liber în judecarea valorii economice apare ca un lucru firesc. 
 Deoarece preţul, ca expresie bănească a valorii, este legat exclusiv de 
mărfuri, în explicarea lui va trebui să se ia în considerare doar valoarea economică 
a mărfurilor, ceea ce face necesară restrângerea sensului atribuit de N. Georgescu - 
Roegen acestui concept (prin rejudecarea locului plăcerii timpului liber în 
dimensionarea sa). 
 5) Chiar şi în cazul general, includerea „Plăcerii timpului liber” în 
ecuaţiile valorii poate genera neclarităţi, acest lucru sugerându-ne ideea că 
valoarea economică este cu atât mai mare cu cât este mai îndelungată durata 
timpului liber. Împingând la extrem mărimea acestui timp (adică la 24 de ore pe 
zi), şi reducând la zero timpul de muncă, ar însemna să se mărească valoarea 
economică (plăcerea de a trăi), ceea ce, evident, este un lucru absurd. Pentru a 
preveni o astfel de concluzie, N. Georgescu - Roegen atrage atenţia că în aprecierea 
valorii economice se ia în considerare, nu întregul timp liber (prin care, aşa cum se 
exprima el, „riscăm să clasificăm India înaintea Statelor Unite, de pildă, în materie 
de bunăstare”3

 6) După cum este lesne de constatat, în toate ecuaţiile valorii economice, 
plăcerea consumului este separată, nu numai de disutilitatea muncii, ci  şi de 

), ci doar cel dorit de oameni. 
 Deşi, din punctul de vedere al teoriei valorii muncă, considerarea timpului 
liber ca sursă a valorii pare a fi o absurditate, din punctul de vedere al teoriei 
valorii-utilitate (şi mai ales al valorii de oportunitate) lucrurile sunt în regulă (mai 
ales dacă se face corespondenţa între disutilitatea - neplăcerea -  generată de muncă 
şi plăcerea oferită de timpul liber). 
 Chestiunile pot fi analizate aici prin prisma ratei substituţiei. Conştient sau 
nu, omul care este pus în faţa deciziei de a munci sau a sta degeaba, compară 
sporul de plăcere pe care îl dobândeşte consumând bunurile obţinute în urma 
muncii depuse cu pierderea de satisfacţie (cu „chinul” sau cu disutilitatea) având 
drept cauză sacrificarea unei părţi din timpul liber (în favoarea muncii). Cu alte 
cuvinte, prin decizia de a munci, se substituie timpul liber cu bunurile dobândite 
prin muncă. Pentru ca o astfel de decizie să se dovedească logică, este absolut 
necesar ca plăcerea furnizată de bunurile dobândite prin muncă (direct sau prin 
intermediul pieţei)  să fie cel puţin egală cu neplăcerea prilejuită de aceeaşi 
muncă. 

                                                 
3 N. Georgescu - Roegen, op. cit. 
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plăcerea timpului liber. În realitate însă, manifestându-se continuu (24 din 24 ore 
din zi), plăcerea consumului se suprapune atât cu neplăcerea (disutilitatea) muncii 
(care se simte doar o fracţiune δ  din durata unei zile), cât şi cu plăcerea timpului 
liber, care, pentru un om care munceşte, este o fracţiune ( δ−1 ) din durata unei 
zile. Prin urmare, plăcerea consumului atenuează neplăcerea muncii şi amplifică 
plăcerea timpului liber.  
 Presupunând că:  
 

Plăcerea consumului =Neplăcerea muncii, 
 
ecuaţia (1) ar ajunge la forma: 
 

e = Plăcerea timpului liber, 
 
ceea ce ar însemna că valoarea economică (plăcerea de a trăi) ar fi dată în 
exclusivitate de plăcerea timpului liber. 
 În condiţiile în care: 
 

Plăcerea consumului >Neplăcerea muncii, 
 
diferenţa dintre cele două mărimi fiind un soi de plusvaloare economică. Sursa 
acesteia nu o constituie utilitatea creată de munca omenească, ci utilitatea bunurilor 
oferite gratuit (fără efort) de mediul natural şi social. 
 Cea de-a treia situaţie posibilă, în care: 
 

Plăcerea consumului < Neplăcerea muncii, 
 
diferenţa dintre cele două mărimi ar putea fi denumită minusvaloare economică 
(pusvaloare negativă), ea apărând atunci când disutilitatea muncii nu poate fi 
compensată de plăcerea consumului de mărfuri (cumpărate de pe piaţă) şi de bunuri 
preluate gratuit din mediul natural şi social. 
 Plusvaloarea economică se obţine nu numai prin valorificarea utilităţii 
bunurilor dobândite gratuit, ci şi atunci când  utilitatea bunurilor dobândite prin 
muncă este mai mare decât disutilitatea aceleiaşi munci. În caz contrar, în loc de 
plusvaloare se obţine minusvaloare. 
 Revenind la ecuaţia (1) a valorii economice, aceasta se va putea scrie şi 
astfel: 
 

e = Plăcerea timpului liber + Plusvaloare economică 
 Dacă valoarea economică este judecată în termenii utilităţii (ceea ce nu 
constituie o greşeală), termenul de plusvaloarea economică (propus de noi) va 
putea fi înlocuit cu cel de plusutilitate (iar termenul de minusvaloare - propus tot de 
noi -  cu cel de minusutilitate). 
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 7) Considerarea muncii doar ca sursă a neplăcerii (disutilităţii), şi 
mascarea faptului că ea constituie principala sursă de bunuri care oferă plăcerea 
consumului, este, evident, o altă limită a teoriei la care ne referim aici. În pus, ideea 
că munca este singura sursă de neplăcere vine să facă şi mai inacceptabilă această 
limită. 
 8) Dacă am lega valoarea economică, nu de existenţa omului în general, ci 
de un anumit bun (şi, mai mult de atât, nu de orice bun, ci de unul având calitatea 
de marfă), ar deveni mult mai clar faptul că semnificaţia sa este, fără nici un dubiu, 
cea de utilitate (mai exact, de plusutilitate) a acestuia. În consecinţă, ecuaţia (1), 
adaptată la un astfel de tip de valoare economică, ar deveni de forma: 
 

ie = Plăcerea unitară a consumului - Neplăcerea unitară a muncii + 
+  Plăcerea timpului liber unitar 

 
în care: ie  - valoarea economică a unei mărfi i (plăcerea de a trăi furnizată de 
aceasta). 
 Dacă ar fi să se ia în considerare şi plăcerea timpul liber pe unitate de 
marfă i (aşa cum ne sugerează ecuaţiile valorii economice), acesta ar avea o 
semnificaţie greu de desluşit. Probabil că acesta ar fi expresia unui raport între 
plăcerea totală a timpului liber şi consumul zilnic de bunuri. 
 Opinia noastră este că plăcerea timpului liber nu ar mai trebui inclusă în 
structura valorii economice aferente unui anumit bun. Dacă s-ar proceda aşa, 
ecuaţia sa ar fi de forma: 
 

ie = Plăcerea unitară a consumului - Neplăcerea unitară a muncii, 
 
semnificaţia de plusutilitate a mărimii ie  devenind şi mai clară. 
 9) Ecuaţiile valorii, aşa cum au fost ele prezentate în paragraful anterior, 
nu trebuie luate drept modalităţi de cuantificare a mărimii valorii economice, ci 
doar ca idei despre valoare. Judecându-le aşa cum ne-au fost ele recomandate, 
putem constata că, pentru prima dată în ştiinţele economice, una şi aceeaşi ecuaţie 
a valorii înglobează elemente care ţin atât de utilitate, cât şi de muncă (adică de 
două teorii distincte). Aceasta ne întăreşte credinţa că teoria valorii entropice nu le 
exclude pe celelalte. 
 10) Din structura ecuaţiilor (5),(7) şi (8), reiese că, în ceea ce priveşte 
structura valorii (judecată atât de pe poziţia producţiei, cât de pe cea a repartiţiei), 
deosebirile dintre teoria valorii entropice şi teoria valorii muncă nu sunt chiar atât 
de radicale pe cât se pretinde. 
 Ideea că la crearea valorii contribuie şi pământul (precum şi alte elemente 
ale naturii) nu este câtuşi de puţin nouă, ea regăsindu-se într-o formă cât se poate 
de explicită chiar la primii creatori ai teoriei valorii muncă. Este suficient, credem, 
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să-l amintim aici pe William Petty, care considera că natura este muma, iar munca 
tatăl valorii. Dacă valoarea economică s-ar aborda doar ca valoare de întrebuinţare 
sau utilitate, aşa cum am văzut că este interpretată de N. Georgescu - Roegen, 
această idee ar rămâne în deplină concordanţă şi cu teoria valorii muncă 
 Dacă ar fi să comparăm ecuaţia (8) cu următoarea ecuaţia (atribuită lui D. 
Ricardo): 
 

Venitul = Redevenţa + Renta + Dobânda = Produs net - Salarii, 
 
singura diferenţă sesizabilă ar consta în aceea că valoarea economică include în 
structura sa şi  echivalentul timpului liber. 
 Cum, pe unitate de marfă, raţiunea de a include echivalentul timpului liber 
în componenţa valorii economice dispare (sau, dacă nu, rămâne foarte ascunsă), 
asemănarea dintre cele două modalităţi de estimare a valorii este mai mult decât 
evidentă. 
 În urma tuturor observaţiilor prezentate până aici, rezultă că teoria valorii 
economice bazată pe legea entropiei aduce în centrul analizelor o categoria 
economică specială (valoarea economică), cu un sens foarte apropiat de cel al 
valorii de oportunitate, care pune faţă în faţă fluxurile renunţărilor (sacrificărilor 
entropiei joase sau plăcerii de a trăi) şi câştigurilor aferente proceselor economice 
(integrate în procesele naturale şi sociale). 
 În pofida aprecierilor pozitive de care s-a bucurat, în ceea ce ne priveşte, 
ţinând seama de limitele semnalate, nu credem că, în forma iniţială în care a fost 
expusă, teoria valorii entropice poate substitui celelalte trei teorii cu privire la 
esenţa preţurilor (a valorii muncă, a valorii utilitate şi a echilibrului). 
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OPTIMIZAREA SISTEMATIZĂRII SERVICIILOR 

PRIN MODELE DE AŞTEPTARE 
 

Mihai LĂMĂTIC *

 Numărul mediu de sosiri în unitatea de timp, λ, şi numărul mediu de clienţi 
serviţi în unitatea de timp, µ, prezintă o importanţă deosebită în aceste fenomene. 
Raportul lor este intensitatea de trafic care în mod ideal ar trebui să fie cât mai 
aproape de 1, adică orice client care soseşte să fie servit pe loc. O astfel de situaţie 
nu poate corespunde realităţii deoarece în acest caz prestatorul de servicii ar avea 
prea multe staţii de servire ceea ce ar implica costuri de întreţinere prea ridicate. 

 

 
Key words:  
Model, sisteme de aşteptare, intensitate de trafic, variabile aleatoare. 

 
Abstract:  
In this paper are presented some applications of waiting line theory on 

mathematical models which proceed from practical situations. There are two cases of 
maintenance services. 
 
 
 Datorită complexităţii fenomenelor şi proceselor  economice apar o serie 
de consumuri inutile de timp, mai ales în sfera serviciilor, ca efect al unor corelări 
imperfecte ale activităţilor din structurile economice. Din acest motiv se impun 
îmbunătăţiri ale organizării şi sistematizării serviciilor. Asemenea fenomene sunt 
studiate cu ajutorul teoriei aşteptării care porneşte  de la trei elemente esenţiale: 
consumatorii, firul de aşteptare şi staţiile de servire. Clienţii formează „cozi de 
aşteptare” şi doresc să fie serviţi cât mai repede, dacă este posibil imediat. Un 
consumator se află în sistem o perioadă de timp formată din timpul de aşteptare şi 
timpul de servire. Fenomenul de aşteptare se desfăşoară astfel: clienţii proveniţi 
dintr-o populaţie finită sau infinită sosesc în sistem, se aşează în firul de aşteptare, 
trec pe la una sau mai multe staţii de servire pentru a fi serviţi şi apoi părăsesc 
sistemul.  
 Modelele de aşteptare au la bază ipoteza că sosirile consumatorilor în 
sistem sunt aleatoare. Majoritatea presupun că sosirile sunt de tip Poisson, adică 
intervalul de timp dintre două sosiri este o variabilă aleatoare repartizată 
exponenţial negativ. De asemeni timpul de servire este tot o variabilă aleatoare 
independentă de sosiri care nu se modifică de la o servire la alta şi este specificată 
cu ajutorul funcţiei de repartiţie a variabilei considerate. 

                                                 
* Lector universitar doctor, Universitatea „George Bacovia” Bacău  
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Staţiile de servire sunt mecanismele prin care sunt serviţi consumatorii. Există 
modele cu o singură staţie de servire şi cu mai multe staţii care pot fi dispuse în 
paralel când furnizează acelaşi serviciu sau în serie când serviciul este prestat în 
mai multe etape. 
 Un rol de maximă importanţă îl are disciplina sistemului care reprezintă 
ansamblul de reguli după care se aşează unităţile în firul de aşteptare şi ordinea în 
care sunt servite. Cea mai naturală regulă de servire este cea în ordinea sosirii dar 
există şi alte reguli în care sunt priorităţi la servire sau unităţi indisciplinate. 
 În majoritatea modelelor de aşteptare un consumator după ce este servit o 
dată părăseşte sistemul iar staţia care la servit devine inactivă până la sosirea altui 
consumator. Sunt studiate şi alte tipuri de serviri: servirea în bloc sau servirea în 
masă. 
 Fenomenele de aşteptare provenite din cazurile practice urmăresc 
optimizarea organizării sistemelor economice pentru ca timpul de aşteptare a unui 
client să fie minim, adică timpul petrecut de un client în sistem să fie cât mai 
apropiat de timpul de servire fără ca aceasta să implice cheltuieli de organizare 
prea mari. Între problemele concrete rezolvate prin modele din teoria aşteptării se 
află: 

- determinarea numărului staţii de servire suplimentare pentru a reduce 
cu p% numărul clienţilor care aşteaptă mai mult de t minute când 
numărul total de clienţi şi timpul de servire sunt constante; 

- cât trebuie lungit firul de aşteptare finit pentru a reduce cu p% numărul 
clienţilor pierduţi din lipsă de spaţiu; 

- alegerea între două decizii: lungirea firului de aşteptare sau adăugarea 
de noi staţii de servire; 

- posibilitatea acceptării de priorităţi în procesul de servire în scopul 
reducerii timpului de aşteptare. 

În modelele de aşteptare se folosesc o serie caracteristici ale sistemului: 
- intensitatea de trafic, ρ=λ/µ; 
- numărul de staţii, s; 
- mărimea populaţiei dacă este finită, m; 
- mărimea firului de aşteptare când este finit, N; 
- numărul mediu al clienţilor din sistem, n , format din numărul mediu 

de clienţi din firul de aşteptare, fn şi numărul mediu de clienţi în curs 

de servire, sn ; 

- timpul mediu petrecut de un client în sistem st ; 

- timpul mediu de aşteptare pe fir ft . 
Între aceşti indicatori există următoarele relaţii: 

n = fn + sn  şi st = ft +
μ
1

. 
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 Criteriile de clasificare a modelelor de aşteptare sunt variate: 
- după numărul de staţii pot fi modele cu una sau cu mai multe staţii; 
- după mărimea populaţiei din care provin clienţii există modele cu 

populaţie finită sau infinită; 
- după mărimea firului de aşteptare sunt modele cu fir finit sau cu fir 

infinit; 
- după mărimea firului de aşteptare modelele sunt cu unul sau mai multe 

fire. 
Modelele cu o staţie de servire şi un fir de aşteptare în care este definită 

clar disciplina sistemului se rezolvă mai uşor decât alte modele de aşteptare. Când 
există mai multe fire de aşteptare şi mai multe staţii de servire problemele se 
complică întrucât disciplina sistemului este amorfă, regulile fiind precizate vag, 
ceea ce îngreunează exprimarea lor prin formule şi ecuaţii matematice exacte. 

Exemplele următoare evidenţiază particularităţile construirii şi soluţionării 
unora dintre modelele de aşteptare cu mai mare aplicabilitate în studiul organizării 
şi sistematizării serviciilor cu scopul optimizării acestora. 

Un exemplu se referă la fenomenul de aşteptare studiat prin modelul cu un 
fir, o staţie şi populaţie finită. 

Serviciul de întreţinere dintr-un atelier cu 20 de utilaje care se defectează 
aleatoriu este asigurat de un mecanic. Timpul de funcţionare al fiecărui utilaj între 
două defecţiuni are o distribuţie exponenţială cu media de 50 de zile iar timpul de 
reparaţie urmează tot o distribuţie exponenţială, mecanicul reparând două utilaje pe 
schimb (8 ore de lucru).  

Indicatorii de bază folosiţi sunt: 

λ=
50
1

utilaje/zi,  µ=2 utilaje/zi,  m=20  şi  ρ=
μ
λ

=
100

1
. 

Cu formulele modelului amintit se obţin 
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 Rezultatele arată că numărul mediu de utilaje care sunt defecte la un 
moment dat este 0,24 iar al celor care aşteaptă să fie reparate este 0,0424. Timpul 
mediu de aşteptare al unui utilaj până la începerea reparaţiei este de 0,107 
schimburi, adică 0,856 ore, aproximativ 51 min. şi 36 sec., iar timpul mediu de 
staţionare a unui utilaj datorită defecţiunilor este de 4 ore 51 min. şi 36 sec. Când s-
ar angaja 2 mecanici timpul de aşteptare se reduce iar firma trebuie să analizeze 
dacă timpul de inactivitate al mecanicilor nu este mai costisitor prin prisma 
cheltuielilor salariale faţă de pierderile datorate staţionării utilajului. 
 Un alt caz este rezolvat cu ajutorul modelelor cu populaţie finită cu una sau 
mai multe staţii de servire 
 Într-o secţie sunt 4 utilaje identice cu timpul mediu de funcţionare 
repartizat exponenţial cu media 30 h. Un mecanic repară un utilaj într-un timp 
repartizat exponenţial cu media de 3 h şi primeşte un salariu orar de 10 u.m./h. 
Pierderile datorate staţionării unui utilaj sunt de 90 u.m./h. Se cere determinarea 
numărului optim de mecanici în secţia respectivă. 
 Cheltuielile sunt optime când funcţia 

( ) as qnsqsf +=  
îşi atinge minimul. Se folosesc qs=10 u.m./h şi qa

30
1λ =

=90 u.m./h iar s este numărul 
staţiilor de servire. Conform datelor 

utilaje/h, 
3
1μ = utilaje/h, 

10
1

μ
λρ == . 

 Când este angajat un singur mecanic există o singură staţie de servire, s=1, 
deci: 
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adică numărul mediu de utilaje care sunt defecte la un moment dat este de 0,47 
ceea ce conduce la următoarele cheltuieli: 

Γ(1)=1⋅10+0,47⋅90=52,3 u.m./h. 
 Dacă sunt angajaţi 2 mecanici, s=2, cu formulele de la modelul populaţie 
finită şi mai multe staţii de servire se obţin: 
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de unde numărul mediu de utilaje defecte la un moment dat este: 

≈= ∑
=

4

0n
nnPn 0⋅0,682+1⋅0,273+2⋅0.041+3⋅0,004=0,367. 

Atunci costurile pentru 2 mecanici sunt 
Γ(2)=2⋅10+0,367⋅90=53,03 u.m./h. 

 Prin urmare Γ(1)<Γ(2), deci este recomandabil să se angajeze un singur 
mecanic întrucât costul salariilor lor depăşeşte pierderile recuperate prin câştigul de 
timpi morţi şi în consecinţă cheltuielile cresc. Dacă sunt angajaţi mai mulţi 
mecanici costurile salariale cresc mult mai tare decât scad pierderile prin 
recuperarea de timp mort. 
 Exemplele prezentate arată posibilităţile oferite de aplicarea teoriei firelor 
de aşteptare la soluţionarea cu acurateţe a diverse probleme din domeniul extrem 
de variat al serviciilor. 
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Abstract: 
The survey was made to 300 students, during the period 1-15 October 2004 The 

students were attending full-time courses, at all the faculties and all grades at the ”George 
Bacovia” University in Bacău. 

The evaluation of data was made before the parliament and president elections but 
the results were presented to the public at the beginning of December 2004. 

 
 
Anul electoral 2004 i-a provocat pe studenţii Facultăţii de Marketing, Anul 

IV – cursuri de zi, de la Universitatea „George Bacovia” din Bacău, împreună cu 
subsemnata, să realizeze un studiu privind opţiunile electorale ale studenţilor 
universităţii. Astfel, s-a hotărât ca un chestionar ce cuprinde 20 de întrebări, 
concepute în timpul orelor de seminar la disciplina „Relaţii publice, comunicare şi 
protocol”, să fie aplicat unui număr de 300 de studenţi, care reprezintă o treime din 
numărul total (1000) al studenţilor care frecventează cursurile de zi. 

Într-o preanchetă, cercetătorii propriu-zişi au observat că studenţii nu 
manifestau de la început dispoziţie în a răspunde solicitărilor colegilor lor de la 
Facultatea de Marketing. Din acest motiv am luat hotărârea de a realiza cercetarea 
asupra unui număr de 300 de subiecţi din numărul total de 1000, aplicând metoda 
eşantionării neprobabilistice (pe cote). 

Structura eşantionului pe vârste nu a fost foarte diversificată deoarece toţi 
studenţii intervievaţi s-au încadrat în segmentul de vârstă 19-25 de ani, cu câteva 
mici excepţii: o persoană de 35 de ani, una de 37 de ani şi una de 38 de ani. 
În ceea ce priveşte repartiţia pe sexe, structura se prezintă astfel: 75% dintre 
subiecţi au fost de sex feminin şi 25% au fost de sex masculin. Structura confirmă 
realitatea că în Universitatea „George Bacovia”, numărul studentelor este aproape 
dublu faţă de cel al studenţilor, dar şi faptul că fetele frecventează cursurile mai 
mult decât băieţii. 
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Repartiţia pe ani de studii se prezintă sub următoarea formulă: 22% - anul 
I; 42% - anul II, 16% - anul III şi 20% - anul IV. Observăm că anul II este cel mai 
bine reprezentat, ceea ce înseamnă categoria de vârstă 20 - 21 de ani. 

În ceea ce priveşte structura eşantionului din punct de vedere al 
specializărilor, am constatat următoarele: 33% - Administraţie publică; 20% - 
Marketing; 16% - Management şi 31% - Contabilitate şi informatică de gestiune. 
Această structură demonstrează că studenţii de la Facultatea de Administraţie 
publică au fost cei mai dispuşi să răspundă întrebărilor chestionarului deoarece ei 
sunt cei care au cea mai mare legătură şi cele mai multe cunoştinţe în domeniu, 
fiind viitori specialişti în administraţia publică. Urmează după ei, din punct de 
vedere al cantităţii răspunsurilor studenţilor de la Facultatea de Contabilitate şi 
informatică de gestiune. Procentul ridicat al răspunsurilor acestora se datorează 
însă, unui număr mai mare al studenţilor de la această facultate şi nu cunoştinţelor 
sau intereselor lor în domeniul administraţiei publice. 

Trecând peste partea întrebărilor de identificare la care ne-am referit până 
acum, vom începe să analizăm răspunsurile obţinute în urma culegerii şi 
centralizării datelor. 

Astfel, la prima întrebare, „Cum trăiţi în prezent faţă de acum 4 ani?” am 
obţinut următoarele răspunsuri: „mult mai bine” 4%; „mai bine” 57%; „la fel” 2%; 
”mai rău” 21%; „mult mai rău” 2%; „nu ştiu” 14%. 

Reprezentative sunt răspunsurile: „mai bine” 57%; „mai rău” 21% şi „nu 
ştiu” 14%. 

A doua întrebare, care se referea la gradul de mulţumire al intervievaţilor 
faţă de activitatea în Parlament a reprezentanţilor lor a evidenţiat următoarea 
situaţie: „foarte mult” 0%; „mult” 4%; „puţin” 36%; „foarte puţin” 16%; „deloc” 
19%; „nu ştiu” 25%. 

Pentru această întrebare, reprezentative sunt răspunsurile: „puţin” 36% şi 
„nu ştiu” 25%. Dacă ar fi să luăm în considerare şi celelalte răspunsuri, „foarte 
puţin” 16% şi „deloc” 19%, putem spune despre gradul de nemulţumire faţă de 
activitatea parlamentarilor că este foarte ridicat, deci nemulţumirea îi 
caracterizează pe cei mai mulţi. 

Următoarea întrebare se referea la „măsura în care sunt nemulţumiţi de 
activitatea preşedintelui României în 2000-2004. Rezultatele au fost: „foarte mult” 
9%; „mult”” 22%; „puţin” 47%, „foarte puţin” 22%. Din nou observăm o mare 
nemulţumire şi faţă de activitatea preşedintelui de până acum (aproximativ 69%). 

Prin întrebarea nr. 4 am dorit să aflăm dacă subiecţii au votat în urmă cu 
patru ani. Răspunsurile au fost 36% afirmative şi 64% negative. Acest procent de 
răspunsuri negative îşi găseşte explicaţia în faptul că 57% dintre subiecţi nu aveau 
vârsta necesară exercitării dreptului de vot. 

Dorind să aflăm şi alte motive pentru care nu au votat, am descoperit că 
doar 7% nu au vrut să voteze. Având în vedere vârsta tânără şi procentajul mic al 
celor care nu au dorit să voteze, putem concluziona cu speranţă, că aceştia vor 



Studiu privind opţiunile electorale ale studenţilor Universităţii „George Bacovia” din Bacău 
 la alegerile parlamentare şi prezidenţiale din anul 2004 

 121 

putea fi educaţi politic, astfel încât peste patru ani să nu mai refuze să-şi exercite 
dreptul de vot. 

La întrebarea nr. 6 „Ce partid aţi votat acum 4 ani?” „Dar preşedinte?”, am 
obţinut următoarele răspunsuri: Partid: P.S.D. 40%; P.N.L. 22%; P.R.M. 21%; 
P.D. 17%; Preşedinte: Ion Iliescu 37%; Theodor Stolojan 20%; Corneliu Vadim 
Tudor 25%; Traian Băsescu 18%. Rezultatele obţinute confirmă pe deplin 
realitatea politică existentă acum 4 ani în România. 

De la cea de-a 7-a întrebare a sondajului nostru am dorit să aflăm opinia 
electoratului din Universitatea „George Bacovia” faţă de actualele alegeri 
parlamentare şi prezidenţiale. Astfel, la întrebarea „Veţi participa la alegeri?”, 72% 
dintre subiecţi au răspuns afirmativ, 22% dintre ei au răspuns că probabil vor vota, 
3% au răspuns că probabil nu vor vota, 2% dintre subiecţi nu au răspuns, iar 1% au 
răspuns că nu vor vota sigur. Rugându-i pe cei care nu vor vota să motiveze cauza 
pentru care nu vor vota, am primit răspunsuri de genul „pentru că politicienii nu fac 
nimic”, „plec din ţară” sau nu au răspuns. 

Răspunzând la următoarea întrebare a sondajului, i-am rugat pe studenţii 
intervievaţi să concretizeze opiniile lor politice, atât pentru formaţiunea politică 
preferată cât şi pentru preşedinţie. Răspunsurile au fost următoarele: P.N.L.-P.D. 
62%; P.S.D.-P.U.R. 27%; P.R.M. 6% şi P.N.G. 5%. Din nou, rezultatele obţinute 
se pliază pe rezultatele obţinute la nivel naţional. În ceea ce priveşte candidatul la 
funcţia de preşedinte, am obţinut următoarele rezultate: Traian Băsescu 62%; 
Adrian Năstase 25%; Corneliu Vadim Tudor 7%; Gigi Becali 5% ; Miluţ 1%. 

Întrebarea nr. 10 se referea la cât de mult influenţează alegerile 
prezidenţiale şi parlamentare demersul de integrare a României în Uniunea 
Europeană. Răspunsurile au fost afirmative în proporţie de 39%, negative în 
proporţie de 33% şi necunoscători 28%. 

MAi departe, cerând şi o motivaţie a acestor răspunsuri, am fost surprinşi 
să aflăm că, în proporţie de 91%, subiecţii nu cunosc amănunte. Este surprinzător 
acest rezultat deoarece contrazice într-un fel, răspunsurile date la întrebarea 
anterioară. Dacă au răspuns afirmativ sau negativ-(72%) părea firesc ca subiecţii să 
fi avut şi o motivaţie. Astfel, concluzionăm că subiecţii nu sunt informaţi şi nu 
cunosc cu adevărat problematica integrării României în Uniunea Europeană, ei 
răspunzând la această întrebare intuitiv. Doar 5% dintre studenţii chestionaţi au 
spus că nu există o legătură între alegeri şi integrarea României în Uniunea 
Europeană, „pentru că oricum intrăm în Uniunea Europeană” şi 4% au motivat că 
„trebuie să existe o continuitate pentru a realiza ceva”. 

Întrebarea nr. 12, „Sunteţi membru al vreunui partid politic?” a evidenţiat 
că 10% dintre studenţii chestionaţi sunt înregimentaţi politic, 87% nu sunt membri 
ai nici unui partid iar 3% dintre studenţi nu au răspuns. 

Prin răspunsurile obţinute la întrebarea nr. 13, privind măsura în care 
subiecţii cunosc lista candidaţilor locali pentru alegerile parlamentare, am obţinut 
următoarea situaţie: 21% cunosc lista candidaţilor; 43% nu cunosc lista 
candidaţilor; 28% cunosc un o pătrime din lista candidaţilor iar 8% dintre subiecţi 
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cunosc jumătate din lista candidaţilor locali. Aceste răspunsuri sunt confirmate şi 
de cele obţinute la întrebarea nr. 15, „Cum vi se par campaniile electorale?”. 
Astfel, 33% dintre respondenţi au spus că „sunt fără sens”, 25% au spus că „sunt 
agresive, critici reciproce şi promisiuni mincinoase”, 34% au spus că „sunt doar 
minciuni” sau „de prost gust” iar 8% dintre subiecţi au răspuns că nici „nici nu le 
simt”. 

Am încercat, prin întrebarea nr. 14, să aflăm ce ar trebui să facă viitorii 
senatori şi deputaţi ai judeţului nostru din punctul de vedere al studenţilor 
Universităţii „George Bacovia”. Rezultatele au fost următoarele: „să fie corecţi şi 
să se implice mai mult 30%”; „să atragă fonduri pentru judeţ” 20%; „să facă un 
oraş european” 15%; „să facă măcar ce au făcut până acum” 15%; „să lupte 
împotriva poluării oraşului” 10%, „să acorde mai mult interes problemelor reale ale 
societăţii şi nu celor personale” 1%. 

Întrebarea nr. 16 cerea studenţilor să identifice, care este după părerea lor, 
partidul care joacă cel mai negativ rol în scena politică românească. Am obţinut 
următoarele răspunsuri: P.R.M. 29%; P.S.D. 20%; NU ŞTIU 15%; P.N.L.-P.D. 
14%; P.N.G. 9%; U.D.M.R. 7%; P.U.R. 3% şi TOATE-3%. 

Finalul chestionarului cuprinde 4 întrebări grupate astfel: două întrebări 
care cereau subiecţilor să enumere 5 caracteristici ale unui om politic (întrebarea 
nr. 17) şi să explice ce înseamnă a fi un bun parlamentar (întrebarea nr. 18). 

Pentru prima întrebare, răspunsurile au fost următoarele: un om politic 
trebuie să fie: „onest” 35%; „incoruptibil” 35%; „inteligent (deştept)” 20%; „bun 
manager” 10%; „diplomat” 8%. Caracteristici cum sunt „sociabil, serios, influent, 
ambiţios, răbdător, dinamic, practic, activ, competent, respectuos faţă de cetăţeni”, 
au fost exprimate în procente cuprinse între 1 şi 6%. 

Pentru a doua întrebare, „a fi un bun parlamentar”, înseamnă: „să-şi 
respecte promisiunile” 36%; „să nu fie corupt” 21%; „să susţină interesele 
cetăţeanului” 17%; „să nu se gândească numai la sine” 11%; să respecte legile 
ţării” 9% şi „să nu doarmă în Parlament”-6%. 

Prin rezultatele obţinute la aceste două întrebări, observăm că tânărul 
electorat ştie, măcar teoretic, la ce să se aştepte din partea reprezentanţilor lui. 
Rămâne de văzut însă, dacă prin exprimarea votului, populaţia cuprinsă în 
segmentul de vârstă 19-24(25) de ani va fi mulţumită de alegerea făcută. 

Celelalte două întrebări din grupa celor 4 fac apel la sinceritatea 
subiecţilor, îndemnându-i să dezvăluie dacă ei cred că vor putea deveni cândva 
oameni politici (întrebarea nr. 19) şi să definească pe scurt politica (întrebarea nr. 
20). Centralizând răspunsurile am constatat că „DA, vor deveni oameni politici” un 
procent de 7% dintre subiecţi; că „NU vor deveni oameni politici” 50% dintre ei şi 
că „NU ŞTIU dacă vor deveni oameni politici” 43%. 

Prin centralizarea răspunsurilor privind definiţia politicii aflăm opinii 
foarte diversificate cum ar fi „arta de a conduce ţara şi de a lua decizii în favoarea 
cetăţeanului”; „o chestiune dificilă, greu de înţeles”; „o piesă de teatru”; „un joc al 
societăţii”; „o ştiinţă”; „multe vorbe, puţină treabă”; „o luptă între orgolii pentru 
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putere”; „o mâncare stricată”; „un mod de îmbogăţire”; „o bună faţadă pentru 
corupţie”; „un compromis” etc. 

În finalul lucrării se cuvin a fi făcute câteva observaţii generale, menite a 
atrage atenţia asupra opiniei studenţilor Universităţii „George Bacovia” privind 
alegerile electorale din anul 2004, dar şi a opiniei generale a acestora privind 
politica românească. În ansamblu, părerea studenţilor este aceeaşi cu cea exprimată 
de cea mai mare parte a electoratului tânăr din România. Astfel, încă de la 
centralizarea răspunsurilor obţinute la primele întrebări, am constatat că starea 
materială nu este un factor determinant în ceea ce priveşte votarea schimbării 
regimului politic (deşi 57% dintre subiecţi au răspuns că în prezent trăiesc mai bine 
decât acum 4 ani, nu au mai dorit continuarea sistemului politic 2000-2004). Pe de 
altă parte însă, faptul că intervievaţii sunt nemulţumiţi de activitatea 
parlamentarilor (36%), sau nu cunosc activitatea acestora (25%), îi va determina să 
voteze venirea la conducerea României a unei alte formaţiuni politice şi a unui nou 
preşedinte, care până acum au fost în opoziţie. 

Cea mai mare parte a eşantionului nostru cuprinde peste 50% subiecţi care 
sunt pentru prima oară în situaţia de a-şi exprima prin vot opţiunea politică 
(datorită vârstei tinere). 

În sfârşit, o altă concluzie importantă ar fi aceea că tinerii studenţi au 
nevoie de mai multă informare, mai multă pregătire şi chiar mai multă seriozitate în 
ceea ce priveşte abordarea problematicii politicii în România. Cu atât mai mult, 
acest aspect trebuie să vizeze studenţii Facultăţii de Administraţie publică. Prin 
aceasta se confirmă necesitatea introducerii în Programa şcolară de învăţământ 
universitară, a cursului de Integrare europeană. 
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ENTREPRENEURSHIP IN EUROPE. WHAT ABOUT 

SMALL BUSINESSES AND THE LISBON STRATEGY? 
DO EXPECTATIONS REALLY FIT THE SME 

PERCEPTION AND REALITY? 
 

Lutgart SPAEPEN * 1

“Small businesses are the main driver for innovation and employment as 
well as social and local integration in Europe.”  

 

 
Europeans are in the process of constructing a “new Europe” on the 

foundations of improved competitiveness and a dynamic, knowledge-based economy, 
so it was concluded by the European Council in its Lisbon meeting in March 2000.  

In their conclusions the heads of states and governments highlighted also 
the important role of small and medium enterprises in this evolving European 
economy stating that “smaller companies are its backbone”. Also by means of the 
European Charter for Small Business, adopted in June 2000, SMES have been 
brought under the political spotlight. But what is the real truth about small 
businesses and the Lisbon Strategy? Do expectations effectively fit the SME 
perception and reality? 

Small and medium enterprises indeed make up the majority of businesses 
in Europe. 

The majority of small enterprises in the EU - almost 90% - are categorized 
as micro companies with less than 10 employees. Small businesses make up 53% 
of Europe’s workforce, which includes 95 million people who are employed in the 
small business sector. Europe has 20 million SMEs and they are more important to 
Europe than they are to its major competitor nations, the USA and Japan.  

 

2

Although several analysts may note the strong necessity of SMEs to the 
European economy, these small businesses have had to struggle against many 
challenges in the past and go on struggling today, while perceiving only small 

   
 

                                            
* Lutgart Spaepen is Business development manager at EHSAL European University College 
Brussels, and Team Europe member for Belgium. 
1 The author is grateful to her colleague, dr. Johan Lambrecht, director of the Research Centre 
for Entrepreneurship EHSAL-KU Brussels, for sharing his ideas on entrepreneurship and 
policy making in Europe and providing her with precious research material. 
2 Statement on web page of DG Enterprise and Trade, European Commission, Brussels 
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changes in policy making that should be more geared to their specific needs. Since 
the summer of 2000, European heads of states and governments adopted numerous 
strategies intended to integrate small businesses into the EU economic policy. 
Something that is crucial as SMEs now account for more than half of the EU’s 
production and employment. A valid reason for which European SMEs should be 
seen as key stakeholders in the development of policy.  But we can still perceive a 
lack of representation of SMEs among policymakers.  And when we analyse this 
further we can only conclude that a lot still has to be done. 

 
‘Think small first’.  
 
When going through the seven Annual Reports of the Observatory on 

European SMES, made since 1993 by the European Network for SME Research on 
behalf of the European Commission, one notes for example that the overall 
perception and expectation of European integration and its effects on their proper 
businesses among SMEs is certainly positive and clearly indicates a dynamism in 
the European integration process also among small businesses. But we need, 
though, also to see that the positive effects are more and better perceived by larger 
companies than the smaller ones.  

Very often assumptions and expectations underlying policy making are based 
on macro-economic statistics while it is only by means of micro-level data that the 
expectations of European integration with regard to SMEs can be tested against their 
perceptions and reality.3

“Gazelles can stumble, turtles cannot”.

 Small businesses cannot cope with EU regulations as well as 
big enterprises and therefore policy makers should foresee business impact assessments 
more focused on SMEs. Further research here is therefore strongly advised in order to 
make policies more effectively geared to the real needs of small businesses.  

Small businesses, among other, are likely to be affected depending on the 
business activity in which they operate.  It is one thing talking about a retail outlet and 
quite another talking about a restaurant or a small manufacturing firm. All of these may 
be small businesses, but their interests are likely to be different. All depends very much 
on the area of business activity that one is talking about. So it is essential that 
policymakers are kept awake of their concerns at all times and across a wide range of 
areas. However complex and not easy this at the present stage might seem. 

 
4

                                            
3 Johan Lambrecht, “European integration: Have the expectations fit the SME perceptions and 
reality?”, 2004, Research Centre for Entrepreneurship  EHSAL- KU Brussels 
4 Johan Lambrecht, “Te veel attributen en te weining regie in het bedrijfsleven, Een pleidooi 
voor ondernemend bestuur!”, 2004, Research Centre for Entrepreneurship EHSAL-KU Brussels 

  
 
Creating the conditions for a sound and sustainable economic growth is the 

main purpose of the Lisbon Strategy. 
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Growth is often almost exclusively defined in a quantitative way: in terms 
of turnover, market share, etc. But quite some entrepreneurs, and especially those 
in smaller companies, have another perception of growth: they see it rather in a 
qualitative manner, f.i. better products or services.  Companies that are not 
increasing their quantitative milestones can therefore also be dynamic and growing. 
A heavy focus on quantitative growth can harm the quality of a company because 
there is the risk that short-term thinking and acting might prevail.  European 
policymaking should therefore also take into consideration more qualitative 
measures in order to foster and enhance the growth of small businesses. 

 
Strategy is about being ‘different’ not about being ‘better’.   
 
Strategy does not mean to ‘re-invent’ the existing.  Important changes in 

the external environment can urge for strategy changes. The challenge of a new EU 
with 25 is such a reason to change. 

To successfully manage the enlargement of Europe, our biggest historic 
opportunity ever, it is vital to implement and enforce the Lisbon Strategy.  The new 
Member States have highly enthusiastically embraced the Lisbon Strategy and the 
Charter for Small Business and are taking them very seriously. A reason more for a 
common sense of urgency among policy makers that have to commit themselves to 
start delivering economic reform. The now gaining momentum as a result of the 
enlargement process implies that structural reforms have to be implemented very 
soon. The economic framework must be more adjusted to the reality in Europe and, 
as has already been stated above, more to the real needs of SMEs, that are clearly 
the engine of growth and employment. 

 
‘It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker 

that we expect our dinner, but from their regard to their own interest.’5

The most important factor in creating economic growth is to promote the 
value of enterprise. Entrepreneurial people can create business in order to satisfy 
consumer demand. Enterprise can create growth that pays for consumption, welfare 
services and infrastructure improvements. The economic environment must reward 
risk-takers and boost entrepreneurship. The regulatory burden on business must be 
reduced substantially. SMEs must be given special attention. Compulsory impact 
analysis both at EU-level as well as at national level should be made of all 
legislation that affects business. The Green Paper on Entrepreneurship is a 
constructive tool to create a better entrepreneurial climate but policy makers in the 
member states must commit themselves genuinely to implement the valuable 
blueprints. Promoting long-term growth and dynamism through stimulating 
structural renewal is the key condition for making the Lisbon’s ambition a reality. 

 
 

                                            
5  Adam Smith, “An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations”, 1776 
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Only in that way it will be possible to fully utilise the potential of the new dynamic 
Europe of 25 that we all wish for and that is now taking shape. 

Pillar stones for implementing a strategy are: communicating, measuring, 
monitoring and rewarding. 

Strategy calls for coherence, consistency and discipline. The biggest 
enemy for implementing a strategy is making compromises because this distracts 
from the eventual strategy to follow. 

Admittedly the Lisbon concept is difficult to ‘sell’ to any stakeholder, be it 
to politicians, business or citizens, due to lack of concrete evidence of the benefits 
of the Lisbon Strategy6

The new European: a question of attitude as well as of skills

. Here the credibility of the EU is certainly at stake, as was 
also clearly indicated by Wim Kok’s interim report on the Lisbon Strategy. 

Targets set at Lisbon must be respected and implemented, especially taking 
into consideration the ever-growing competitive pressures of globalisation. 

The EU should therefore more intensively focus on the economic and 
social requirement for a “new European in the new Europe”.  

 
7

                                            
6 Anders Rydeman and Marie Tornell, “The Lisbon Strategy and Business Priorities in EU-
25. Benchmarking Report 2004”, Confederation of Swedish Enterprise, March 2004 
7 Message from the European Round Table of Industrialists to the Stockholm European 
Council, March 2001 

 
 
The concept of the new European for a new Europe is important because it 

focuses attention on a broader set of factors than purely technical skills. These are 
extremely important because the new European needs more than skills to make a 
success of the knowledge economy. He/she needs to be able to bring a spirit of 
enterprise to life as an employee and - maybe even more - as a citizen. We all need 
to become learning citizens and entrepreneurs, developing a capacity for creativity, 
innovation, flexibility, team work and intellectual curiosity. Each individual must 
be capable of taking charge of his/her destiny and needs to be able to identify 
emerging opportunities and to acquire the necessary training for them.  

The keys for European success lie in the rich diversity of talents, cultures, 
knowledge and skills to be found among the ever-growing number of EU citizens 
and entrepreneurs. The critical mass to implement the ambitious Lisbon strategy is 
surely there, but we need to recognise that success crucially depends on the 
collaboration of all stakeholders involved, be it governments, businesses of 
whatever type and size, or academia.  
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 Abstract: 
 The organisational structure constitutes an instrument of qualitative performance 

and realization of firms`  objectives. The proposed investigation are dedicated to 
optimization of the organisational structure of Consumer` Co-operation at all levels and the 
improvement of managerial activities of co-operative organisations and enterprises. The 
principles of elaborating the well-determined structures are at the basis of reaching the 
efficient results and stable work of the organization. 

 The structure and the composition of the Consumers` Co-operation management`s 
functions changes as soon as we pass to another economic system – competitive and 
decentralized economy. 
 
 

Cooperaţia de consum din Republica Moldova este unul din cele mai vechi 
sisteme economico-sociale şi a evoluat în perioadă sa de existenţă. Această 
dezvoltare continuă şi în prezent în condiţiile economice extrem de complexe. 
Valorile cooperaţiei de consum acumulate pe parcursul existenţei sale şi 
amplificare actual se datorează în mare măsură respectării principiilor de bază ale 
cooperaţiei de consum, şi patrimoniului tehnico-material acumulat în anii 
dezvoltării  fructuoase. 

O modalitate de ameliorare  a situaţiei existente este optimizarea 
structurilor organizatorice ale cooperaţiei de consum la toate nivelurile şi 
perfecţionarea activităţii manageriale a organizaţiilor şi întreprinderilor 
cooperatiste. Optimizarea structurilor sistemului cooperatist va permite formularea 
concepţiei coordonării interactive pentru toate nivelurile ierarhice (organul central 
de conducere – uniunile raionale şi consumcoop).   

În condiţiile economiei  de piaţă organele centrale ale sistemului 
cooperatist participă la soluţionarea şi adoptarea deciziilor  privind sarcinile 

                                                 
*  Profesor universitar doctor, Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova, Chişinău 
** Asistent universitar competitor, Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova, 
Chişinău 
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generale ale sistemului iar funcţia de bază a lor se modifică trecând de la 
administrare centrală la prestarea serviciilor juridice, comerciale, de transport şi alt. 
tuturor subdiviziunilor şi întreprinderilor proprii.  

Deşi noţiunea de structură organizatorică a fost abordată în numeroase 
lucrări, însă asupra ei nu s-a ajuns la o definire riguros ştiinţifică, în măsură să 
întrunească consensul specialiştilor. O  mare parte din abordările consacrate acestei 
definiţii o tratează destul  de  general, ceea ce provoacă multiple imprecizii şi 
confuzii. Considerăm că o imagine mai concretă şi mai precisă asupra acestui 
mecanism atît de complicat o furnizează o definiţie după care structura 
organizatorică a firmei reprezintă ansamblul persoanelor şi subdiviziunilor 
organizatorice stipulate stabilirii şi realizării obiectivelor.  

În procesul managerial structura organizatorică constituie un instrument al 
cărui calitate potenţiază eforturile de realizare a obiectivelor firmei. Raţionalitatea 
modului de îmbinare a resurselor umane, materiale şi financiare şi surselor 
informaţionale prin intermediul structurii organizatorice condiţionează hotărâtor nu  
numai eficienţa desfăşurării activităţilor necesare realizării obiectivelor, ci şi 
calitatea şi operativitatea sistemului decizional, configuraţia şi funcţionalitatea 
sistemului informaţional, varietatea metodelor şi tehnicilor de conducere şi de 
organizare utilizate. 

Analizând rolul structurii organizatorice în cadrul procesului de conducere, 
fondatorul ştiinţei manageriale, specialistul american P.Drucker afirmă, că dacă o 
structură bună nu garantează obţinerea rezultatelor dorite, o structură rea conduce 
la prejudicii sporite.  

Structura organizatorică printr-o abordare funcţională, poate fi considerată 
scheletul întregului organism care este (organizaţie), funcţionarea căruia este 
dependentă de modul amplasării şi utilizării resurselor umane disponibile la o etapă 
dată. 

Structura organizatorică de gestiune este menită să asigure de asemenea 
interconexiunea mai raţională a obiectivelor multiple ale diferitor subdiviziuni 
structurale ale sistemului de gestiune, subordonând soluţionarea tuturor 
contradicţiilor apărute în realizarea rezultatului final maxim. Intensitatea relaţiilor 
de reciprocitate şi calitatea interacţiunii elementelor organizatorice pe de o parte, şi 
nivelul diferenţierii lor pe de altă parte, servesc ca caracteristici importante ale 
gradului de dezvoltare a sistemei de gestiune a proceselor social-economice în 
întreprindere.  

Este evident că structura organizatorică poartă un rol dublu : 
- rolul şi natura obiectivelor de atins, organizarea muncii în funcţie de tipul 

structurii, etc. 
- relaţiile dintre diferiţi indivizi, posturi de muncă şi subdiviziuni. 

Deci, rolul structurii organizatorice nu poate fi limitat doar la asigurarea 
premizelor organizaţionale, necesare activităţii economice a firmei la un cost cât 
mai redus, deoarece factorul uman deţine rolul cel mai important în orice tip de 
organizare. Structura organizatorică trebuie să corespundă exigenţilor de realizare a 
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obiectivelor în condiţiile minimizării concomitente atât a costului economic, cât şi 
a celui social. Ultimul se referă la satisfacţia oamenilor faţă de condiţiile de muncă 
şi de promovare, modul de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale ale 
întreprinderii, felul în care subalterni sunt trataţi de şefi. 

În procesul de proiectare şi elaborare a structurilor organizatorice de 
management, un conducător performant trebuie se ia în consideraţie următorii 
factori, care au sorginte de ordin atît intern (mediul intern al întreprinderii), cît şi de 
ordin  extern (mediul extern de afaceri): 

- domeniul de activitate al firmei; 
- tipul de organizare a proprietăţii întreprinderii şi scopurile proprietarilor; 
- valorile individuale ale managerilor şi misiunea aleasă; 
- sarcinile (obiectivele) stabilite pentru o anumită etapă de dezvoltare a 

firmei, care sunt o derivată a misiunei organizaţionale; 
- tehnologia utilizată în procesul de fabricare sau în cel operaţional; 
- dimensiunea organizaţiei; 
- schimbarea (evoluţia) stărilor concrete ale factorilor mediului extern de 

afaceri în care activează firma.  
 Procesul de elaborare a structurii organizatorice constă din trei etape de 
bază, şi anume: 

1. Etapa analitică – studierea şi analiza structurii organizatorice existente la 
întreprindere, a diferitelor tipuri de structuri oferite (generate) de teoria 
managerială (managementul ştiinţific), evidenţierea avantajelor şi dezavantajelor 
fiecăruia dintre acestea prin prisma scopurilor şi a obiectivelor stabilite de către 
echipă managerială. 

2. Etapa de proiectare –  stabilirea şi instituţionalizarea posturilor de execuţie 
şi conducere; determinarea autorităţii şi responsabilităţii;  gruparea posturilor de 
muncă în departamente şi subdiviziuni ale firmei,  distribuirea obiectivelor 
funcţionale, stabilirea ierarhiilor şi relaţiilor de coordonare (colaborare) dintre 
acestea, atît pe verticală, cît şi pe orizontală. 

3. Etapa organizatorică – argumentarea, descrierea şi formalizarea 
structurilor elaborate, precum şi  implementarea lor în practică;  evaluarea 
eficienţei finale determinată de utilizarea structurii organizatorice alese şi 
întreprinderea, în caz de necesitate, a măsurilor de feedback (reproiectarea 
structurii organizatorice a firmei). viziunile diferitor autori (M. Weber, 
H.Mintzberg, E.Jagues, D.Pugh) asupra componentelor structurii organizatorice 
sunt dispersate. Analizând izvoarele ştiinţifice, în viziunea noastră componentele 
de bază, prin care se identifică conceptual  o structură organizatorică sunt 
următoarele: 

1. Postul –  element primar al structurii organizatorice, ce poate fi definit prin 
totalitatea obiectivelor, sarcinilor, competenţilor şi responsabilităţilor asociate, ce 
revin spre execuţie unui salariat al firmei la un anumit loc de muncă; 

2. Funcţia – generalizează posturi asemănătoare din punctul de vedere al ariei 
de cuprindere al autorităţii şi responsabilităţii. 
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Din punct de vedere managerial  se desting două categorii de funcţii: 
- manageriale; 
- de execuţie. 

3. Departamentele –  ansamblul persoanelor, care desfăşoară activităţi 
relativ omogene, ce solicită cunoştinţe specializate întru-un domeniu, precum şi un 
ansamblu de metode şi tehnici adecvate, amplasate întru-un anumit spaţiu şi 
subordonate nemijlocit unui singur manager. 

4. Nivelul ierarhic –  ansamblul subdiviziunilor organizatorice plasate pe 
linii orizontale, la aceiaşi distanţă ierarhică faţă de managerul de vîrf al firmei. 

5. Ponderea ierarhică – numărul salariaţilor gestionaţi nemijlocit de un 
manager şi constituie o modalitate de ordonare a posturilor şi funcţiilor în cadrul 
departamentelor.  

6. Relaţiile organizaţionale – ansamblul legăturilor dintre componentele 
structurii instituite prin reglementări oficiale. 

Structura organizatorică a unei firme este influenţată de o multitudine de 
factori de natură economică, politică, tehnologică şi socială. Un puternic impact 
asupra structurii organizatorice îl au guvernul, grupurile publice de presiune, 
furnizorii şi clienţii. 

La elaborarea structurii organizatorice echipa de analişti/manageri urmează 
să ţină cont de faptul  că nu există o organizare ideală şi nici reguli universal 
viabile. Cea mai bună structură organizatorică este cea care răspunde cel mai bine 
necesităţilor actuale ale firmei. În această ordine de idei o să enumerăm şi o să 
descriem succint principalele şase tipuri de structuri organizatorice. 

Structura organizatorică liniară este alcătuită dintr-un număr redus de 
compartimente operaţionale, corespunzătoare, de cele mai dese ori, principalelor 
activităţi derulate de întreprindere. Managerul fiecărui compartiment exercită, în 
exclusivitate, toate funcţiile managementului, fiind obligat să posede cunoştinţe în 
multiple domeniile: tehnic, organizatoric, control, resurse umane etc. În cazul dat 
subordonatul, indiferent de faptul pe ce treaptă ierarhică se situează, primeşte 
ordine numai de la un singur şef ierarhic, în faţa căruia răspunde pentru întreaga sa 
activitate. 

Structura organizatorică funcţională este alcătuită din compartimente 
atât operaţionale, cât şi funcţionale şi se defineşte prin aceea că fiecare subaltern 
primeşte ordine de la mai mulţi conducători în faţa cărora răspunde legal. Punctul 
forte al acestui tip de structură organizatorică constă în faptul că înlocuieşte 
unitatea de conducere cu pluritatea conducerii. 

Structura liniar-funcţonală reprezintă o îmbinare a precedentelor două 
tipuri de structuri organizatorice. Această este alcătuită din compartimente atât 
operaţionale, cât şi funcţionale. Executorii primesc decizii şi răspund numai în 
raport cu şeful ierarhic nemijlocit, respectându-se principiul unităţii de decizie şi 
acţiune. 

Structura organizatorică divizională presupune gruparea activităţilor pe 
afaceri (sau linii de producţie). Utilizarea de către echipa managerială în cadrul 



Conceptualizare şi optimizare a structurilor organizatorice de management 

 133 

întreprinderii a acestui tip de structură organizatorică permite implementarea 
strategiei prin gruparea afacerilor-cheie ale firmei în baza acoperirii funcţionale a 
acestora şi în contextul descentralizării activităţilor (inclusiv funcţionale) la nivelul 
fiecărei diviziuni (centru de profit). 

Structura organizatorică matriceală, ca formă specifică de organizare, 
are cel puţin două canale de comandă şi linii de autoritate bugetară, precum şi mai 
multe surse de apreciere a performanţelor şi recompenselor salariaţilor. 
Organizarea matriceală, în esenţă, reprezintă un sistem de soluţionare, coordonare 
şi sincronizare a dilemei existente în procesul conducerii între strategie şi 
priorităţile operative ale firmei. Afacerile (proiectele) firmei şi liniile funcţionale se 
suprapun şi se întrepătrund pe fundalul autorităţii limitate, iar salariaţii (în special 
specialiştii funcţionali) au în mod continuu o subordonare multiplă, atât pe line de 
proiect, cât şi faţă de managerul compartimentului funcţonal. 

Structura organizatorică de tip holding (conglomerat). Acest tip de 
structură organizatorică este caracteristic marilor companii cu o activitate 
diversificată. În cazul dat sunt utilizate, pentru diferitele diviziuni (centre de profit 
ale firmei), tipuri variate de structuri organizatorice enunţate anterior. Avantajul 
major al unei astfel de structuri constă în adaptabilitatea sporită la specificul 
activităţii fiecărei unităţi componente. 

Adoptarea structurii se face în funcţie de necesităţile interne şi de resursele 
umane de care dispune unitate economică . Structura organizatorică trebuie să fie 
orientată pe activităţi-cheie pentru obţinerea rezultatelor-cheie.  

La  optimizarea structurilor, considerăm că ar fi bine să se ţină cont de 
următoarele: 

- în anumite situaţii e neapărat nevoie de implicarea managerilor superiori; 
- managerii trebuie să dea unda verde unor modificări de principiu; 
- va predomina atitudinea pozitivă faţă de susţinerea şi promovarea 
modificărilor structurale; 
- se va promova neapărat experienţa  “încercărilor” şi  “erorilor”; 

- planificarea echilibrată va sta în capul mesei, deoarece are o dublă misiune, 
pe de o parte mobilizează întreprinderile cooperatiste locale, pe de altă 
parte asigură menţinerea unui echilibru între organele centrale şi toate 
subdiviziunile sistemului cooperatist; 

- pentru eficientizarea activităţii consumcoop-urilor e necesară la maxim de 
delegat responsabilităţi de la organele centrale la cele funcţionale. 

Pentru implementarea structurii optime  este necesară o conlucrare 
armonioasă a Biroului Executiv (MOLDCOOP) cu unităţile cooperatiste locale 
vizînd conceptualizarea ştiinţifica a structurilor organizatorice de management. 
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• Neufs produits 

 

 
 

La creation d’entreprise joue un role tres important dans le developpement 
des territoires: 

 
Pour augmenter le nombre des entreprises 
Pour augmenter le nombre des entrepreneurs 
 
Generalement on donne plus importance au premier point…..Mais il est 

surtout le deuxiemme qui est capable d’assurer le constant renouvellement des 
systhemes territoriales. Pour augmenter le nombre des entrepreneurs, il faut 
conduire une oeuvre de stimulation envers toutes les categories de citoyens et 
particulierement envers les jeunes gens. Il est surtout des jeunes que nous pouvons 
attendre un ardeur de creativite’, qui est necessaire pour donner aux systhemes et a’ 
les entreprises les conditions de changement innovatif…soit pour l’innovation 
technologique: 

 

• Neufs processus de production 
• Neufs materiaux  
 
soit pour l’innovation de gestion: 
 
• Neufs marches de vente 
• Neuves sources d’achat 
• Neufs modeles d’organisation 
 
…..creativite’…. 
…. Il est le message fort que nous devons divulguer dans les entreprises, 

dans les ecoles, dans les universites. 
Donc.. le role des enseignants est tres important pour stimuler: 
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La creativite’ des jeunes  
La creation de neuves entreprises 
L’orientation a’ innovation 
 
Le probleme de la stimulation de neuves entreprises regarde tous les pays, 

chacun avec ses propres caracteristiques. Mais il y a’ des conditions communes: 
 
Utilite’ des differentes typologies de spin-off 
Support des services physiques et financiers 
Formation du capital humaine 
 
Toutes conditions necessaires, mais pas sufficientes..car il est aussi 

indispensable l’esprit individuel d’une personne qui est capable d’accepter une 
grande defi: Construire son avenir sur le terrain de l’incertitude 

Pas toutes les personnes sont capables d’interpreter le risque comme une 
source d’opportunite’ 

et d’accepter l’incertitude comme condition pour obtenir les benefices des 
opportunites 

 
Quel est-il le role de la formation pour la stimulation de l’esprit a’ 

l’entreprise ? 
 
Je pense que les formateurs devraient se concentrer surtout sur  “ la 

predisposition de l’esprit” plutot que sur “le savoir technique et specialiste”. Ca 
signifie qu’il faudra suivre deux directions dans la formation a’ l’entreprise: 1. 
Envers les entrepreneurs il faut realiser des programmes de formation continue 
capables de stimuler des comportaments d’emulation et de valoriser la tendence au 
protagonisme: “good practices”, histoires de success., echange d’experiencese, 
rencontres avec specialistes, en general travailler sur les relations, surtout avec des 
etrangers, envers les jeunes, entrepreneurs potentiels, il faut realiser des 
instruments didactiques capables de renforcer leurs dispositions naturelles vers: 
valuation des risques gestion des situations de risque decision dans les conditions 
d’incertitude en general, travailler pour elever le niveau de auto-estime. 

Le monde exterieur change meme pour les institutions universitaires. 
Aujourd’hui on demande a’ les universites non seulement d’enseigner le “savoir”  
mais aussi de valoriser le “savoir etre” et le “savoir faire”. A’ cette evolution du 
pensee academic est liee l’experience de creation d’entreprises a’ l’interieur des 
universites. Les differentes experiences de “academic spin-off” se demontrent tres 

Il faut que chacun de nous, de soi meme, se demande si nous faisont de 
notre mieux pour pursuivre ces buts !!! Notre role d’enseignats nous oblige a’ nous 
confronter avec le monde exterieur qui change. 
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utiles a’ valoriser, meme a’ niveau economique, le patrimoine de decouvertes, 
d’inventions, d’etudes qui existe dans chaque universite’. 

 
Regardons l’experience americaine: un cas exemplaire est donne’ par le 

mit. On a ete’ ecrit que “si les entreprises crees par personnes licenciees chez le mit 
ou par ses enseignants fuissent une nation independante, les revenus reportes en y 
fairaient la vingtieme nation au monde. Les 4000 entreprises en quelque facon liees 
au mit donnent travail a’ 1,1 millions de personnes, avec un niveau de ventes 
majeur de 2,32 millions de dollars, le meme niveau du produit national brut du 
sudafrique” (w.m.ayers). 

 
Maintenant tout le monde connais l’instrument de “academic spin-off”, 

mais seulement des universites l’ont adopte’. Pour exemple en italie, seulement 10 
universites ont des programmes de spin-off. L’universita’ degli studi di Perugia, 
ou’ j’enseigne, est une de cettes 10 universites. 

  
Ma experience sur le sujet regarde la faculte’ d’economie, dans la siege de 

Terni: nous avons cree’ un bureau pour donner de l’assistence aux etudiantes (mais 
il est ouvert meme aux citoyens) qui desirent evaluer leurs idees et avoir des 
services d’accompagnement vers la creation d’une neuve entreprise. 

 
Le bureau, que nous avons appelle’ “punto di imprenditorialita’ ”, travaille 

de 3 ans et jusqua’ ce moment il a fait naitre 2 entreprises et 2 associations: toutes 
les 4 organisations font des affaires sur le marche’. 

 
Je desire montrer un petit document de presentation de notre programme:  

Il s’appelle “life is your film”. 
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A’ cote’ des activites du bureau “punto di imprenditorialita“  duquel je suis 

ete’ le promoteur, j’ai mis en train des reflexions et des experimentations sur des 
metodes de formation a’ l’entreprise, qui ont comme but de transformer le “savoir” 
en “savoir faire” 

 
Recentement j’ai presente’ un article a’ une conference internationelle en 

Pologne. Je desire concluire avec une synthese de cet article. 
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SISTEMUL CALITĂŢII ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE 

ALE JUDEŢULUI BACĂU 
 

Andrei Octavian PARASCHIVESCU *

 Aceasta se datorează unor factori obiectivi, cum ar fi resursele umane şi 
materiale limitate din cadrul administraţiei publice, dar şi unor factori subiectivi. 
Aceştia din urmă par a fi mult mai numeroşi birocraţie, abuzuri, corupţie, lipsă de 

 

 
 Keywords: 
 Quality.services,goods, public institutions. 
 
 Abstract: 
 The quality of the goods and the services provided by the public sector become in 
the present one of the goal of all the public institutions and the administrative authorities 
from the western countries. This objective leaded to the establishment of a new Quality 
Management model for the institutions from the public sector.  
 
 
 Calitatea produselor şi serviciilor în sectorul public a devenit în timp unul 
din obiectivele fundamentale în toate instituţiile publice şi autorităţile 
administrative din ţările dezvoltate. Această preocupare a avut ca rezultat crearea 
unui model de Management al calităţii pentru instituţiile din sectorul public. 
 Specialiştii în domeniul managementului public recunosc faptul că există o 
diferenţiere în ceea ce priveşte abordarea calităţii în diferite tipuri de organizaţii şi 
în diferite ţări, în funcţie de contextul social specific şi de orientarea 
managementului public. 
 De exemplu, calitatea serviciilor publice în Italia este dată de transparenţa 
şi flexibilitatea activităţilor administrative, în Germania de gradul de modernizare 
al sistemului administrativ şi de orientarea administraţiei publice spre principiile 
managementului public iar în Anglia de gradul de satisfacţie al clienţilor. În 
România calitatea produselor şi serviciilor este evaluată în funcţie de 
responsabilităţile angajaţilor, de performanţele lor profesionale şi mai puţin de 
satisfacerea nevoilor clienţilor. 
 Relaţiile actuale dintre clienţi (public) şi instituţiile publice sunt mai 
degrabă declaraţii de intenţie ale administraţiei şi descrieri ale dificultăţilor 
cetăţenilor în lupta cu birocraţia. Majoritatea instituţiilor publice au un sistem de 
servicii informaţionale, astfel încât publicul poate fi informat prin hotărâri sau note 
publicate în presă sau pe site-urile acestor instituţii. Problema este că nimeni nu 
se interesează dacă publicul a înţeles informaţia pe care a primit-o. 

                                                 
* Lector universitar doctor, Universitatea „George Bacovia” Bacău 
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transparenţă, capricii etc., motiv pentru care majoritatea instituţiilor publice sunt 
percepute negativ de catre clienţi. 
 Contactul cu sistemul administraţiei este perceput chiar ca o confruntare. 
Presa relatează frecvent despre abuzurile din instituţiile publice, în special în 
domeniul privatizării, al comerţului şi al relaţiilor de proprietate. Relaţiile 
personale sunt mijloace frecvente prin care cetăţenii încearcă să pătrundă în sistem, 
dar aceleaşi relaţii sunt criticate atunci când sunt folosite de alţii. Reforma 
administraţiei este obligatorie dar trebuie să se desfăşoare concomitent cu 
îmbunătăţirea modalităţilor de acces ale cetăţenilor la punctele de intrare în 
sistem.(Prefectură, Primărie, Consiliul Judeţean, CJAS, Spitalul Judeţean etc.). 
 Pornind de la această realitate, în instituţiile publice sunt necesare, la 
nivelul managementului câteva mutaţii fundamentale de concepţie şi de 
implementare, fără de care o flexibilizare reală şi nu doar una formală, de altfel 
destul de prezentă în contextul românesc, să poată fi vizibilă: 

• Separarea clară a managementului public din instituţiile şi autorităţile 
administraţiei de stat de factorul politic; 

• Ocuparea posturilor şi funcţiilor publice de conducere pe baza criteriilor de 
competenţă profesională şi managerială; 

• Motivarea diferenţiată în funcţie de nivelul şi amploarea performanţelor 
obţinute de managerii publici raportate la sistemul de obiective 
previzionate pe o perioadă determinată; 

• Considerarea calităţii ca un parametru fundamental în procesul de 
satisfacere al cerinţelor clienţilor; 

• Crearea unui sistem în cadrul organizaţiei prin care furnizorul să realizeze 
produsele şi serviciile la nivelul calitativ aşteptat de beneficiar; 

• Stabilirea unui standard de performanţă numit „zero defecte” care să 
devină un obiectiv esenţial; 

• Constituirea în cadrul organizaţiei a unor structuri care să susţină realizarea 
unor produse şi servicii de calitate; 

• Pregătirea în general şi în domeniul managementului public în special a 
funcţionarilor publici de carieră, prin care se asigură practic gradul de 
flexibilitate necesar unei funcţionări normale a oricărei instituţii publice; 

• Atragerea specialiştilor în procesul de adaptare a sistemului de 
management public la particularităţile contextului românesc ca şi consilieri 
şi consultanţi ai managerilor publici şi ai reprezentanţilor politicului. 

 
Simultan acestor schimbări se impune în mod obligatoriu reducerea 

birocraţiei şi simplificarea procedurilor administrative. Cetăţenii cer de la 
instituţiile publice prestarea unui serviciu de calitate pentru care plătesc impozite şi 
taxe. Marile principii ale serviciilor publice – egalitatea accesului, continuitate, 
adaptare – trebuie traduse în politici publice care să urmărească satisfacerea 
cerinţelor de schimbare exprimate de cetăţeni. În acest sens apare necesitatea unei 
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bune comunicări cu clienţii instituţiilor publice pentru a cunoaşte , pe de o parte 
nevoile şi speranţele cetăţenilor, iar pe de altă parte pentru a determina reacţia 
clienţilor la schimbările întreprinse. 

Aspectele relevante în relaţiile publice la nivelul judeţului Bacau sunt 
prezentate în continuare. În urma unui studiu de caz efectuat pe un eşantion de 
1000 de persoane, cu vârsta cuprinsă între 16 şi 80 de ani s-au constatat 
următoarele: 

• Reacţia subiecţilor: peste 90% din cei intervievaţi nu au mai fost 
întrebaţi despre serviciile oferite de instituţiile publice. Dacă 
cetăţenilor nu li se cere părerea despre serviciul oferit va fi dificil să se 
aprecieze dacă acesta corespunde aşteptărilor. În acest sens, se 
recomandă încurajarea sistemului de sugestii şi reclamaţii, precum şi 
folosirea chestionarelor şi anchetelor pentru evaluarea imaginii 
instituţiilor publice. 

• Nu este suficient să oferi servicii bune; clienţii trebuie să observe 
că primesc servicii bune. Amabilitatea şi solicitudinea din partea 
funcţionarilor pot fi îmbunătăţite permanent. Clienţii trebuie să 
primească un serviciu mai bun  şi mai rapid decât ar fi crezut.(5% total 
mulţumiţi,10% mulţumiţi,40% nemulţumiţi, 43% total nemulţumiţi, 
2% nu au răspuns)  

• Clientul nu este interesat şi nu poate fi plictisit cu problemele pe 
care le are organizaţia. Lipsa personalului, defecţiuni la calculatoare, 
pene de curent, pauze de cafea sau ţigară, sunt probleme administrative 
care nu îl privesc pe client.(peste 50% din subiecţi au fost lăsaţi să 
aştepte fără motiv de mai multe ori) 

• Instituţiile inteligente trebuie să afle care sunt beneficiile exacte pe 
care le aşteaptă clienţii lor. În orice segment de piaţă clienţii vor 
lucruri diferite şi la standarde diferenţiate. Plătitorii de taxe şi impozite 
se îndreaptă spre:  
- competitivitate şi simplitate (75%) 
- confidenţialitate (54%) 
- calitate (50%) 
- punctualitate, servicii rapide şi reducerea timpului de aşteptare (76%) 
- siguranţă şi securitate (30%) 
- flexibilitate (45%) 
- prietenie şi tratament preferenţial (12%) 

• Clienţii nu au încredere în integritatea funcţionarilor publici. (50% 
nu au încredere, 28% au încredere şi 22 % sunt neutri) 

• Etica şi corupţia în instituţiile publice. Mulţi subiecţi au părut foarte 
interesaţi de acest subiect raspunzând foarte prompt. Mecanismele 
corupţiei sunt în viziunea lor următoarele: 

- deturnarea fondurilor bugetare în interes personal (40%) 
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- corupţia politică (82%) 
- selecţia şi promovarea în funcţie pe criterii subiective (45%) 

În acest context în instituţiile publice ar trebui creată percepţia că una din 
priorităţile managementului public în sistemul de obiective trebuie să fie realizarea 
şi furnizarea de servicii publice şi administrative la cele mai înalte standarde de 
calitate. 

De exemplu, în procesul de elaborare a sistemului de calitate pentru 
instituţiile şi autorităţile administrative din România trebuie considerate 
următoarele standarde: 

• SR ISO 9002 – Sistemele calităţii, model pentru asigurarea calităţii în 
producţie, montaj şi servicii asociate 

• SR ISO 9000-2 –Standarde pentru conducerea şi asigurarea calităţii 
• SR EN ISO 9004-1 – Managementul calităţii şi elementele sistemului 

calităţii 
• SR EN ISO 9004-2 – Conducerea calităţii şi elementele sistemului 

calităţii, ghid pentru servicii 
• SR EN ISO 8402 – Managementul calităţii şi asigurarea calităţii 
• SR EN ISO 10011-1 - Ghid pentru auditul sistemelor calităţii, auditare 
• SR EN ISO 10013 – Ghid pentru elaborarea manualului calităţii 

Noul sistem a început să fie în atenţia unor manageri publici din 
administraţia locală din ţara noastră. Avantajele rezultate din aplicarea standardelor 
de calitate în sectorul public sunt prezentate în continuare: 

• Simplificarea şi degrevarea semnificativă a proceselor de management şi 
de execuţie, ca urmare a elaborării unor proceduri ale sistemului calităţii 
bine definite şi structurate; 

• Creşterea eficienţei funcţionarilor publici şi managerilor publici; 
• Crearea unui sistem de pregătire continuă a funcţionarilor publici şi 

managerilor publici; 
• Amplificarea gradului de motivare a funcţionarilor pentru calitate în 

activitatea desfăşurată; 
• Sistem de management public flexibil care permite îmbunătăţirea 

permanentă a calităţii serviciilor publice oferite; 
• Identificarea modalităţilor de îmbunătăţire al relaţiilor cu clienţii 

instituţiilor şi autorităţilor publice; 
• Descoperirea deficienţelor sistemului informaţional şi corectarea acestora; 
• Îmbunătăţirea procesului de administrare a resurselor umane, materiale, 

informaţionale şi financiare din cadrul instituţiilor publice; 
• Îmbunătăţirea procesului de coordonare şi comunicare din cadrul 

organizaţiei. 
Avantajele majore care decurg din introducerea standardelor calităţii sunt 

suficient de convingătoare pentru a stimula receptivitatea decidenţilor şi iniţiativa 
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lor în direcţia considerării acestei tendinţe ca una din coordonatele de bază în 
procesul reformei şi integrării în Uniunea Europeană.  
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 După anii '90 ai secolului XX – perioadă de constituire a economiei de 
piaţă – sistemul cooperaţiei de consum, inclusiv comerţul cooperatist, s-au pomeni 
într-o situaţie de criză, graţie influenţei negative atât a factorilor interni, cât şi a 
celor externi. Principalii factori de influenţă fiind: nivelul majorat al inflaţiei, 
impozitelor, taxelor, dobânzilor; veniturile reduse ale populaţiei, ce au redus 
solvabilitatea cererii; apariţia şi dezvoltarea mediului concurenţial; majorarea 
tarifelor de transportare a mărfurilor; majorarea costurilor energiei electrice şi 
termice; insuficienţa mijloacelor circulante proprii; participarea modestă a 
membrilor cooperatori în activitatea organizaţiilor cooperaţiei de consum; 
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 Key words: 
 Consumer co-operations, cooperative trade, competitive advantages. 
 

 Abstract: 
 The main objective of the Consumer Co-operation of the Republic of Moldova 

consists in increasing the economic and social efficiency in the society. Unfortunately, since 
1991 its role has reduced significantly. In these conditions the authors have identified 
several directions for developing the Consumer Co-operations and named its competitive 
advantages. 
 
 
 Timp de decenii comerţul cooperatist a fost alături de cel de stat, după anul 
1950 şi până în anul 1990, fiind principalul sector de profil prin intermediul căruia 
a avut loc circulaţia mărfurilor în mediul rural. În sprijinul afirmaţiei stau datele 
statistice cu privire la volumul operaţinunilor economice şi numărul de persoane 
beneficiare. Astfel, prin prisma cuantumului activităţii economice, comerţul 
realizat de cooperaţia de consum a deţinut mult timp aproape jumătate din volumul 
circulaţiei mărfurilor din Republica Moldova.  Populaţia servită prin comerţul de 
tip cooperatist a fost şi este cea din mediul rural. Se poate spune  că activităţile 
comerciale ale cooperaţiei de consum s-au adresat într-o perioadă de peste 40 ani 
unui segment important al populaţiei, exprimat în mărime de   58 %.  

                                                 
*  Asistent universitar, Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova, Chişinău 



 
Angela Pănuţă, Viorica Zagaievschi 

 158 

managementul neefectiv al activităţii social – economice a sistemului cooperatist. 
În rezultat s-au redus brusc volumele de activitate, au devenit nerentabile multe 
organizaţii şi ramuri, a fost suspendată activitatea multor întreprinderi (magazine, 
baze en-gros etc.) 
 Astfel în prezent coopraţia de consum a ajuns să deţină în volumul de 
vânzări republican o pondere de  doar 5% (în a. 2003),  numărul magazinelor  
micşorându-se de la 6207 unităţi  în a. 1992  la 1877 unităţi în a. 2003.  
 În evoluţia ei, prin mobilitatea structurilor ce i-au revenit, cooperaţia de 
consum, s-a angajat în permanenţă, în mecanismele de funcţionare a societăţii şi în 
realizarea activităţilor sale a urmărit şi urmăreşte două laturi distincte, una 
economică şi alta socială.  Din categoria activităţilor economice, cooperaţia de 
consum realizează: comercializarea mărfurilor, servicii de alimentaţie publică, 
achiziţii de bunuri agricole de la populaţie, producerea de bunuri, construcţii 
capitale, servicii educaţionale, medicale etc. Misiunea socială  a cooperaţiei de 
consum constră în: propagarea ideilor şi principiilor cooperatiste, instruirea şi 
informarea populaţiei, lupta cu sărăcia, crearea locurilor noi de muncă, acordarea 
de ajutor categoriilor vulnerabile ale populaţiei, atragerea tineretului în structurile 
cooperatiste, sporirea rolului femeilor în organele de conducere şi control ale 
sistemului. Astfel, în etapa actuală, când se pune accent pe crearea de noi structuri 
social – economice, pe reorganizarea activităţilor în susţinerea economică şi 
socială, în dezvoltarea localităţilor ţării, în lupta cu sărăcia populaţiei, în special a 
celei rurale, sistemului cooperaţiei de consum îi revin responsabilităţi importante – 
să contribuie la dezvoltarea societăţii. 
            Realizarea misiunii economice  şi sociale de către cooperaţia de consum 
depinde în mare măsură de starea şi dezvoltarea comerţului. Comerţul este 
domeniul principal din sistemul de activtăţi al cooperaţiei de consum. Partea 
majoră din resursele materiale şi umane este concentrată în acest domeniu. Cu atât 
mai mult că sistemul dispune de bază  material – tehnică, personal şi experienţă în 
domeniul organizării şi desfăşurării activităţii de comerţ  în mediul rural, care,  
fiind mai puţin atractiv pentru alte organizaţii, i-ar putea conferi poziţii prioritare în 
desfacerea de mărfuri în această zonă.  
             Natura deosebită a societăţilor cooperaţiei de consum sunt firme colective 
create pentru asigurarea activtăţii de aprovizionare cu mărfuri a populaţiei dintr-o 
zonă oarecare, generează anumite trăsături caracteristice şi existenţa unor principii 
specifice ce paticularizează  întreg sistemul de organizare a activităţii comerciale 
desfăşurate. 
            Drept urmare, în prim plan apar principiile unei organizări colective, urmate 
apoi de trăsăturile prin care se caracterizează activitatea de ansamblu a unor astfel 
de societăţi comerciale. 

În cadrul principiilor de organizare, pot fi avute în vedere următoarele 
aspecte: asigurarea liberei adeziuni pentru orice membru al colectivităţii care 
îndeplineşte condiţiile de drept stabilite pentru aderarea la activitatea unei 
organizaţii sau societăţi colective şi este în măsură să subscrie o parte – o acţiune – 
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din capital; promovarea ideii potrivit căreia fiecare membru aderent  are dreptul la 
un singur vot, indiferent de puterea economică pe care o deţine, asigurând astfel 
posibilitatea ca atât săracul, cât şi bogatul să participe la gestionarea activtăţii 
fiecărei cooperative de consum, pe principii de egalitate; instituirea practicii 
repartizării de către  membrii lor, a unei părţi din beneficiul realizat, proporţional 
cu valoarea capitalului subscris; desfăşurarea unei intense activităţi de educare a 
consumatorilor sub diverse forme. 

În ceea ce priveşte caracteristicile prin care se particularizează activitatea 
comercială desfăşurată de sociatăţile cooperatiste, acestea reprezintă de fapt 
materializarea şi concretizarea obiectivelor ce stau la baza constituirii unor astfel de 
societăţi, cât şi a principiilor de organizare. 

Între acestea, atrag atenţia în mod deosebit: ideea înlocuirii luptei pentru un 
profit cât mai mare cu preocupările pentru asigurarea unei cât mai bune 
aprovizionări şi serviri a populaţiei consumatoare aferente sau care se 
aprovizionează prin magazinele societăţii cooperatiste; servirea membrilor 
cooperatori în condiţii cât mai bune, care reprezintă principala preocupare a 
societăţilor comerciale ale cooperaţiei de consum, se constituie într-un obiectiv 
deosebit de complex în ce priveşte preţurile, calitatea produselor oferite, 
diversitatea serviciilor comerciale, apărarea drepturilor consumatorilor etc. 

În activitatea sa comerţul cooperatist este influenţat de un şir de factori 
care, acţionând în anumite condiţii de dezvoltare social – economică, îi conferă 
acestuia configuraţii specifice. 

Astfel, comerţul cooperatist, spre deosebire de alte forme de comerţ, 
deserveşte în special populaţia rurală a ţării. În anii de reforme veniturile populaţiei 
rurale s-au redus considerabil, respectiv  micşorându-se solvabilitatea cererii rurale; 
structura cheltuielilor populaţiei rurale este  predominată de produsele alimentare 
care au depăşit   62,8% (a.2003)   din suma chletuielilor de consum - aceşti factori 
influenţând negativ activitatea întreprinderilor de comerţ cooperatist.  În condiţiile 
diversificării formelor de proprietate,  a formelor de organizare  juridică  şi 
dezvoltării mediului concurenţial cooperaţia de consum a ratat o cotă însemnată din 
piaţa rurală. S-a micşorat considerabil numărul magazinelor nealimentare.  
Mutaţiile care au avut loc în mediul socail – economic au condiţionat modificarea 
structurii mărfurilor comercializate în cooperaţia de consum, unde încep să 
predomine mărfurile alimentare (76,6% în a. 2003). Dintre produsele 
comercializate prin intermediul comerţului cooperatist predomină: pâinea şi 
produse de panificaţie, făina, crupele, zahărul, produsele de cofetărie, margarina, 
ceaiul, produsele chimice, unele materiale de construcţie ,etc. 

În acest fel dintre principalele caracteristici ale comerţului cooperatist  
putem menţiona: 

1. Comerţul cooperatist deserveşte în special populaţia rurală a ţării 
2. Tipul predominat de magazine este magazinul „Mixt” 
3. În structura circulaţiei mărfurilor predomină produsele alimentare 
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4. Ponderea comerţului cooperatist în volumul total de vînzări din 
republică este în jurul cifrei de 5 %. 

5. Activitatea întreprinderilor de comerţ cooperatist este orientată spre 
stabilizarea şi majorarea volumurilor de circulaţie a mărfurilor în 
scopul realizării scopurilor sale economice şi sociale. 

Date fiind condiţiile oferite de mecanismul concurenţial ce stă la baza 
economiei de piaţă, comerţul cooperatist face eforturi importante pentru a se adapta 
la evoluţia de ansamblu a procesului de distribuţie şi a-şi mări forţa de persuasiune 
în rândul consumatorilor. Condiţia de supraveţuire a unei întreprinderi într-un 
mediu economic format dintr-o mulţime de unităţi concurente o reprezintă 
dezvoltarea şi menţinerea unor măsuri care să situieze întreprinderea într-o poziţie 
avantajoasă. Astfel una dintre precupărule majore ale întreprinderilor de tip 
cooperatist trebuie să fie dezvoltarea avantajelor competitive. 

În literatura de specialitate, întreprinderilor care caută să dobândească un 
avantaj li se recomandă să-şi dezvolte  produse de o calitate deosebită şi să 
acţioneze în vederea realizării unor costuri de livrare scăzute, ori diferenţiere prin 
valoarea superioară la consumatori 1

1. Populaţia deservită de către comerţul cooperatist este preponderent din 
mediul rural, puterea de cumpărare a căreia, în anii de traziţie, s-a redus 
substanţial. Astfel mobilul principal în decizia de cumpărare a populaţiei 
de la sate este preţul.  Comerţul cooperatist v-a câştiga avantaje 
competitive dacă va comercializa mărfuri la preţuri mai reduse decât 
concurenţa. 

. În mod obişnuit, o întreprindere trebuie să 
aleagă doar o singură strategie competitivă. Realizarea simultană a micşorării 
costurilor şi de diferenţiere este, în mod obişnuit, imposibilă, întrucât diferenţierea 
este costisitoare. 

Pornind de la cele menţionate şi de la condiţiile de mediu în care 
funcţionează, considerăm că pentru o perioadă scurtă de timp, întreprinderile de 
comerţ cooperatist trebuie să adopte avantaje competitive bazate pe micşorarea 
costurilor şi implicit a preţurilor de vânzare. În spijinul afirmaţiei pot fi aduse cel 
puţin trei argumente: 

2. La momentul actual capacitatea financiară a sistemului cooperatist este 
redusă, ceea ce face dificilă modernizarea încăperilor, introducerea 
tehnologiilor noi etc. 

3. Dat fiind specificul activităţii desfăşurate – comercializarea mărfurilor – 
preţul, el însuşi, poate fi un instrument de diferenţiere. În cele mai multe 
cazuri oferta întreprinderilor de comerţ este omogenă, în acest caz preţul 
este singura modalitate de diferenţiere a ofertei.  

 Pentru perioade medii şi mai îndelungate de timp întreprinderile de comerţ 
pot adopta şi alte instrumente de luptă concurenţială, bazate în special pe 
perfecţionarea şi diversificarea ofertei, dintre care menţionăm: 
                                                 
1 M. Porter Competitive Advantage, The Free Press, New – York, 1985 
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- modificarea politicii de sortiment. Politica de sortiment 
trebuie să fie orientată spre lărgirea sortimentului de mărfuri în magazinele 
sistemului şi  adoptată un  nomenclator de mărfuri elaborat în conformitate cu 
cererea de consum, sursele de aprovizionare, veniturile populaţiei, statutele sociale 
ale populaţiei, migraţia populaţiei etc.; 

- perfecţionarea localizării întreprinderilor de comerţ care 
presupune în primul rând crearea comodităţilor de cumpărare pentru cumpărători; 

- reconstruirea întreprinderilor existente, care vor putea 
transformate în magazine contemporane de tipul “supermagazine medii” şi “mini – 
market- uri”, amplasate în special în centrele raionale; 

- crearea unei reţele de chioşcuri, tarabe la domiciliu, 
automagazine; 

- sporirea culturii deservirii şi îmbunătăţirea imaginii 
comerţului cooperatist; Magazinele cooperaţiei de consum trebuie să aibă un 
exterior atrăgător; să asigure deservirea corespunzătoare a cumpărătorilor cu 
respectarea regurilor de comercializare; orele de lucru trebuie să fie stabilite în 
funcţie de lucrările de sezon ale populaţiei rurale; este indicat să se lărgească 
nomenclatorul serviciilor oferite şi modalităţile de promovare a activităţii 
întreprinderii.  

Magazinul trebuie să fie locul de comunicare a membrilor 
cooperatori în probleme de cooperare. În magazin trebuie să fie amenajat un loc 
pentru membrii cooperatori, unde vor putea fi găsite: statutul cooperativei, 
informaţii despre componenţa şi activitatea cooperativei, informaţii despre 
activitatea economică a cooperativei, ziarul “Curierul cooperaţiei”, diferite anunţuri 
şi alte informaţii. 

- planificarea activităţii întreprinderii de comerţ. Fiecare 
magazin trebuie să-şi planifice activitatea în domeniul volumului circulaţiei 
mărfurilor, cheltuielilor, în funcţie de cerere, cu utilizarea metodelor ştiinţifice de 
previzionare; 

- în activitatea de piaţă valenţe deosebite capătă utilizarea 
tehnicilor şi procedeelor marketingului. Managerii şi specialiştii cooperaţiei de 
consum trebuie de desfăşoare şi dezvolte activităţi de marketing: studierea cererii la 
mărfuri şi servicii, organizarea desfacerii mărfurilor după principiile marketingului, 
desfăşurarea activităţilor de promovare, stimularea vânzărilor mărfurilor şi 
serviciilor către membrii cooperatori. 

Dezvoltarea comerţului cu amănuntul este influenţată de nivelul dezvoltare 
a  comerţului cu ridicata.  De aceea se impune dezvoltarea activităţii de comerţ cu 
ridicata, prin crearea depozitelor, pieţelor alimentare cu ridicata. O deosebită 
atenţie trebuie de atras îmbunătăţirii relaţiilor dintre comerţul cu amănuntul şi cel 
cu ridicata. Sarcina comerţului cu ridicata fiind în aprovizionarea magazinelor cu 
sortimentul necesar de mărfuri. 
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 Pentru realizarea acestor sarcini cooperaţia necesită specialişti, abilitaţi cu 
cunoştinţe în domeniul economiei de piaţă, marketingului, tehnologiei 
computerizate, capabili să asigure desfăşurarea unei activităţi profitabile. 

Valorificarea măsurilor propuse vor contribui la sporirea 
eficienţei economice şi sociale a întreprinderilor cooperatiste, care vor fi exprimate 
prin: 

- eficientizarea şi rentabilizarea activităţii; 
- sporirea capacităţii de adaptare la condiţiile mediului extern; 
- estimarea şi folosirea rapidă a oportunităţilor în lupta concurenţială; 
- sporirea capacităţii de menţinere durabilă în cadrul pieţei; 
- crearea locurilor de muncă pentru populaţia rurală; 
- îmbunătăţirea nivelului de deservire  şi a calităţii vieţii populaţiei de la 

sate.  
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CONSIDERAŢII PRIVIND INSTITUŢIA DE DREPT 

INTERNAŢIONAL PENAL 
 

Gheorghe POPA *

 Ca ramură a dreptului internaţional public, dreptul internaţional penal se 
află în strânse raporturi cu alte ramuri ale acestuia, cum ar fi: dreptul tratatelor, 

 

 
 Cuvinte cheie: 
 Drept, internaţional, penal, infracţiuni, state, răspundere. 
 

Rezumat: 
Marele internaţionalist Vespasian V. Pella definea dreptul internaţional penal ca 

fiind totalitatea regulilor de fond şi formă care guvernează modul de exercitare a acţiunilor 
comise de state sau de indivizi, de natură să tulbure ordinea publică internaţională şi 
armonia între popoare. 
 Ştefan Glaser preciza că dreptul internaţional penal reprezintă ansamblul relaţiilor 
stabilite pentru a reprima violările preceptelor dreptului internaţional public. 
De aici putem deduce că dreptul internaţional penal are menirea să protejeze pacea şi 
securitatea întregii umanităţi, respectarea normelor dreptului şi ale moralei în raporturile 
dintre state, precum şi existenţa şi perenitatea unor valori fundamentale ale omenirii.  
 
 

1. Noţiuni generale, definiţie, obiect de activitate 
 

 Dreptul internaţional penal are menirea să proteguiască pacea şi securitatea 
întregii umanităţi, desfăşurarea în conformitate cu normele dreptului şi ale moralei 
a raportului dintre state, existenţa şi perenitatea unor valori fundamentale ale 
omenirii. 
 Faptele penale, care fac obiectul reglementării de către dreptul 
internaţional penal, sunt cele prin care se aduce atingere relaţiilor paşnice dintre 
popoare, precum şi drepturilor fundamentale ale omului, cum sunt: crimele 
împotriva păcii, crimele contra umanităţii şi crimele de război, şi cele prin care sunt 
afectate sau tulburate alte valori fundamentale pentru societatea umană sau 
activităţi importante pentru colaborarea internaţională; în această categorie intră 
infracţiunile internaţionale (terorismul, traficul de sclavi, traficul de femei şi copii, 
distrugerea unor valori culturale, traficul de droguri, pirateria, deturnarea de 
aeronave) şi alte asemenea fapte. 
 În literatura juridică se foloseşte atât denumirea de drept internaţional 
penal, cât şi cea de drept penal internaţional.  

                                                 
* Lector universitar doctor, Universitatea „George Bacovia” Bacău 
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drepturile omului, dreptul umanitar şi chiar cu dreptul mării şi cel aerian, ce 
cuprind principii şi norme a căror încălcare intră sub incidenţa represiunii penale. 
 Dreptul internaţional penal s-a constituit ca normă de sine stătătoare a 
dreptului internaţional public după al doilea război mondial, momentul naşterii 
acestuia fiind considerat sancţionarea penală a criminalilor de război şi acelor ce au 
săvârşit crime împotriva păcii şi securităţii internaţionale, prin declanşarea şi 
purtarea unor războaie de agresiune.  
 Elemente ale dreptului internaţional penal au apărut însă cu mult înainte de 
epoca modernă. Primele norme de drept internaţional penal sunt legate de război, 
pentru că dreptul internaţional penal însuşi s-a dezvoltat la început ca un drept al 
războiului şi abia ulterior ca un drept al păcii şi cooperării între state. 
 După primul război mondial dreptul internaţional penal s-a îmbogăţit cu 
noi reglementări în ceea ce priveşte interdicţiile şi restricţiile din domeniul 
dreptului războiului şi cu unele noi convenţii privind infracţiunile internaţionale. 
 Sub egida O.N.U. sau în cadrul general al relaţiilor internaţionale, dreptul 
internaţional penal a cunoscut dezvoltări importante şi în planul colaborării dintre 
state pentru incriminarea şi reprimarea unor fapte săvârşite de persoane, nu în 
calitatea lor de agenţi ai statului, ci în nume propriu, prin care se aduc atingeri 
grave unor valori ce vizează întreaga comunitate internaţională. 
 Carta O.N.U. realizează un progres important, stabilind o interdicţie ce 
vizează o sferă mai largă de acte bazate pe forţă, incluzând nu numai recurgerea la 
forţa armată, ci şi orice altă formă de recurgere la forţă, contrară principiilor 
promovate de O.N.U.. 
 

2. Infracţiunile internaţionale 
 

2.1. Noţiune, elemente constitutive şi clasificare 
 

 Infracţiunea internaţională este fapta contrară principiilor şi normelor 
dreptului internaţional public, săvârşită de către state (organele centrale sau locale), 
de organizaţii internaţionale sau de personae particulare. 
 O definiţie mai amplă poate fi următoarea: infracţiunea internaţională este 
fapta constând dintr-o acţiune sau inacţiune, săvârşită cu vinovăţie, în calitate de 
agent al statului sau în nume personal, prin care se încalcă drepturile şi interesele 
ocrotite de dreptul internaţional şi care este sancţionată penal prin incriminarea sa 
de către dreptul internaţional. 
            Infractiunea internaţională are următoarele elemente constitutive: 

• Elementul material. Constă într-un act material, voluntar şi fizic. Un astfel 
de act poate fi comis numai de persoane fizice. În situaţia în care 
infracţiunea  internaţională a  fost comisă de un  stat – săvârşirea unei 
agresiuni împotriva altui stat – răspunderea penală pentru ea revine 
persoanelor fizice care au acţionat în numele statului. Actul infracţional 
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îmbracă două forme de manifestare: acţiunea pozitivă (delicta commissiva) 
şi ca omisiune sau comportare pasivă (delicta ommissiva); 

• Elemental just (ilicit). Constituie un alt element care condiţionează 
existenţa infracţiunii internaţionale, ilegalitatea fiind aceea care determină 
şi atrage sancţiunea penală. Caracterul ilicit rezultă dintr-o încălcare a unei 
norme de drept internaţional cuprinsă fie intr-o convenţie internaţională, fie 
intr-o cutumă sau dintr-un act contrar echităţii şi justiţiei internaţionale; 

• Elemental subiectiv. Se referă la raportul cauzal dintre infracţiunea comisă 
şi autorul ei. Acest element presupune nu numai voinţa persoanei de a 
comite actul respectiv, ci şi conştiinţa ei despre caracterul ilicit al faptei. 

            În termeni generali,putem afirma că infracţiunea internaţională este un act 
constând dintr-o acţiune sau o omisiune contrară dreptului internaţional, iar 
elementul esenţial al infracţiunii internaţionale este periculozitatea existentă pentru 
pacea şi securitatea internaţională şi celelalte valori supreme ale umanitaţii, ceea ce 
atrage în mod obligatoriu sancţiunea penală. 

 
2.2. Clasificarea infracţiunilor internaţionale 

 
      În dreptul internaţional penal clasificarea infracţiunilor se face după mai 

multe criterii: 
• După subiectul infracţiunii. O primă clasificare are la bază subiectul 

infracţiunii, în raport de care infracţiunile se impart în: 
o Infracţiuni grave, comise de către personae fizice în numele sau în 

contul unui stat. Infracţiunile grave sunt asimilate crimelor 
internaţionale. Acestea sunt: declanşarea şi ducerea unui război de 
agresiune, violarea angajamentelor asumate prin tratate 
internaţionale, apartheidul, genocidul etc.; 

o Infracţiuni comise de către personae particulare în afara 
împuternicirii din partea unui stat. În această categorie se 
însumează o multitudine de infracţiuni, între care: terorismul, 
pirateria maritimă, deturnarea de aeronave, traficul ilicit de 
stupefiante, infracţiuni contra bunurilor culturale etc. 

• După motivul sau scopul urmărit. O a doua clasificare are drept criteriu 
motivul sau scopul urmărit de autorul infracţiunii, în sensul dacă acesta (motivul 
sau scopul) comportă sau nu un element politic sau ideologic. În prima categorie a 
infracţiunilor cu scopul politic nonideologic, se încadrează: crimele contra 
umanităţii, inclusiv genocidul, crimele de război, apartheidul şi terorismul 
internaţional, iar în a doua categorie intră toate celelalte infracţiuni menţionate, 
precum şi altele asemenea lor.  

• După perioada când au fost comise. Un al treilea criteriu de clasificare îl 
constituie perioada în care a fost comisă infracţiunea, după cum acestea au fost 
săvârşite în timp de pace sau în timp de război, din acest punct de vedere unele 
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infracţiuni putând fi comise numai în timp de pace altele numai în timp de război, 
iar altele atât în timp de pace, cât şi în timp de război. 

• După natura valorilor afectate. O a patra clasificare a infracţiunilor 
internaţionale este după natura valorilor afectate. Distingem în acest sens 
infracţiuni contra unor valori morale (aduc atingere ordinei publice şi juridice 
internaţionale) cum sunt războiul de agresiune şi terorismul internaţional sau 
infracţiuni contra unor persoane (concepută ca o valoare universală independent de 
naţionalitate, rasă sau religie) cum sunt genocidul, tratamentele inumane, traficul 
de stupefiante etc. şi infracţiuni internaţionale prin care se aduc atingere valorilor 
materiale, adică acelor valori care pot fi obiectul unor agresiuni sau evaluări 
materiale, pecuniare. 

      În cursul tratării în continuare a categoriilor de infracţiuni internaţionale se 
va avea în vedere toate aceste categorii principale, dar, în mod deosebit criteriul 
menţionat la început şi anume: clasificarea infracţiunilor după subiectul lor. 

 
2.3. Crimele internaţionale 

 
      Sunt infracţiuni care prezintă un pericol social prin faptul că ating bazele 

coabitării naţiunilor şi statelor. Prin ele se încalcă obligaţii internaţionale esenţiale 
pentru garantarea intereselor fundamentale ale comunităţii internaţionale. Statutul 
Tribunalului Militar Internaţional de la Nürnberg reţine, în 1945, trei categorii de 
crime internaţionale:  

• Crima contra păcii. Este definită ca fiind plănuirea, pregătirea, declanşarea 
sau purtarea unui război de agresiune sau a unui război cu violarea tratatelor, a 
garanţiilor sau acordurilor internaţionale. De asemenea, este crimă internaţională 
participarea la un plan concret ori la un complot pentru săvârşirea actelor 
menţionate mai sus. 

Constituie o crimă internaţională nu numai declanşarea războiului de 
agresiune, ci şi continuarea lui, chiar dacă agresorul respectă legile de purtare a 
războiului. 

O crimă împotriva păcii este şi propaganda de război, fiind un act 
preparatoriu al declanşării războiului. 

• Crimele de război. Sunt încălcări grave ale legilor şi obiceiurilor de purtare 
a războiului. 

Statutul Tribunalului Militar de la Nürnberg indică, în mod enunţiativ, 
următoarele fapte ca fiind crime de război: asasinatul; relele tratamente şi 
deportarea pentru muncă forţată sau în alte scopuri a populaţiei civile; asasinatul 
sau tratamentul neomenesc aplicat prizonierilor de război sau persoanelor aflate pe 
mare; executarea de ostatici; jefuirea bunurilor publice sau private; distrugerea fără 
motive a oraşelor şi satelor, precum şi devastarea localităţilor fără vreo justificare 
din punct de vedere al necesităţilor militare. 
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O enumerare a crimelor de război este făcută şi de Convenţiile de la 
Geneva, din 1949, precum şi de cele două Protocoale adiţionale de la Geneva, din 
1977. 

• Crimele împotriva umanităţii. Constituie o categorie specială şi mai noua a 
infracţiunilor internaţionale. Sunt asimilate acestei categorii, următoarele fapte: 
asasinatul; exterminarea; supunerea la sclavie; deportarea; orice act inuman comis 
împotriva populaţiei civile, înainte sau în timpul războiului. Sunt crime împotriva 
umanităţii şi persecuţiile pe motive politice, rasiale sau naţionale. 

Crimele împotriva umanităţii, asemenea celorlalte crime internaţionale, pot 
fi comise de organele unui stat sau de persoane particulare, în timp de pace sau de 
război. 

Dintre crimele împotriva umanităţii. Cele mai grave sunt crimele de 
genocid şi cele de apartheid. 

Crima de genocid constă în acţiunile săvârşite cu intenţia de a distruge, 
total sau parţial, un grup naţional, etnic, rasial sau religios, cum sunt: omorârea 
membrilor grupului; vătămarea gravă a integrităţii lor fizice sau mintale; supunerea 
internaţională a grupului respectiv unor condiţii de existenţă care duc la distrugerea 
lor fizică, totală sau parţială; măsuri prin care se împiedică naşterile în interiorul 
grupului; transferul forţat al copiilor grupului respectiv la un alt grup social. 

Crima d e gen o cid  n u este o  crimă p o litică şi,  ca atare, cei vin o vaţi de 
săvârşirea ei pot fi extrădaţi. 

În literatura mai recentă de specialitate se discută de ecocid, ca o formă a 
genocidului, care constă în devastarea şi distrugerea mediului înconjurător.  

Crima de apartheid se manifestă prin negarea drepturilor fundamentale ale 
membrilor unui grup rasial, prin aplicarea de măsuri de segregaţie rasială, de natura 
unor represiuni sângeroase sau a altor acte inumane. 

Răspunderea penală internaţională pentru crima de apartheid revine 
persoanelor, membrilor, organizaţiilor, instituţiilor şi reprezentanţilor statelor care 
comit acte de apartheid, contribuie la pregătirea lor ori favorizează sau încurajează 
direct săvârşirea acestei crime. 

Comisia de drept internaţional O.N.U., adaugă la cele trei crime 
internaţionale definite de Statutul Tribunalului Internaţional de la  Nürnberg încă 
doua crime: 

• Colonialismul sau dominaţia străină. Reprezintă crima internaţională prin 
care se încalcă, în primul rând, dreptul popoarelor la autodeterminare. Se au în 
vedere violări grave ale acestui drept, mai ales când puterea colonială caută să-şi 
menţină dominaţia cu ajutorul forţei şi constituie un pericol pentru pacea şi 
securitatea internaţională. 

• Sclavia. Este un “delictum juris gentium”, sub jurisdicţia legislaţiei şi 
instanţelor naţionale, în contextul în care aceasta aduce atingere valorilor celor mai 
înalte ale comunităţii statelor. Sclavia este asimilată crimei internaţionale deoarece 
dăunează intereselor vitale ale omenirii şi pune în pericol pacea şi securitatea 
internaţională. 
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2.4. Alte infracţiuni internaţionale (delicta juris gentium) 
 

 Persoanele fizice pot comite nu numai crime internaţionale, ci şi alte 
infracţiuni internaţionale. Statelor le revine obligaţia de a coopera între ele pentru 
prevenirea şi reprimarea comiterii acestor infracţiuni internaţionale. 
 Astfel, faptele ilicite au fost calificate drept infracţiuni internaţionale prin 
tratate, acorduri şi convenţii internaţionale. Ele prevăd nu numai conţinutul 
infracţiunii internaţionale, ci şi obligaţiile care revin statelor în prevenirea şi 
reprimarea lor, prin incriminarea acestor fapte în legislaţia lor penală. 
 Vom analiza câteva dintre acestea: 

• Terorismul internaţional. Este definit ca îmbrăcând forme diverse ale unor 
acte de violenţă prin care persoane sau grupuri de persoane: atentează la viaţa, 
integritatea corporală sau bunurile unor demnitari, personalităţi politice, ale 
membrilor de familie ale acestora; îndreaptă asemenea acte împotriva unor grupuri 
politice, unor organizaţii cu caracter obştesc, instituţii, grupuri de persoane reunite, 
organizate sau aflate întâmplător în locuri sau localuri publice sau private. 

Terorismul internaţional implică elemente de extraneitate în ceea ce 
priveşte autorul actului, victima, locul comiterii actului de terorism şi consecinţele 
sale. 

De problema terorismului internaţional şi reglementările pertinente în acest 
domeniu se ocupă Adunarea Generală a O.N.U., care a creat un “Comitet special”. 
Din documentele O.N.U. privind terorismul rezultă că principalele sale cauze ar fi: 
mizeria, disperarea, fanatismul, şi alienarea psihică a oamenilor. 

• Deturnarea ilicită a aeronavelor de la cursa lor normală. Este o formă nouă 
a terorismului internaţional, manifestată mai ales după cel  de-al doilea război 
mondial. Este vorba nu numai de deturnarea ilicită a unei aeronave de la cursa ei 
normală, ci şi aruncarea ei în aer. 

Infracţiunea internaţională de deturnare ilicită de aeronave este un fenomen 
a cărui gravitate excepţională priveşte toate naţiunile şi statele. El pune în pericol, 
în primul rând, aviaţia civilă internaţională. 

• Luarea de ostatici. Este o formă a terorismului internaţional când ea are loc 
în timp de pace. Luarea de ostatici din rândul populaţiei civile, în timp de război 
este interzisă şi calificată drept crimă de război. 

• Traficul illicit de stupefiante. Este o infracţiune internaţională săvârşită de 
particulari, prin care se încalcă dreptul fundamental al omului la sănătate. Ea constă 
în: producţia, fabricarea, extracţia, prepararea, oferirea, punerea în vânzare, 
distribuirea, vinderea, livrarea în orice condiţii, procentul încasat de misit, 
expedierea, expedierea în transit, transportul, importul sau exportul oricăror 
stupefiante sau al oricăror substanţe psihotrope, cu violarea dreptului intern şi (sau) 
a dreptului internaţional. 
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• Traficul de femei şi copii. Aceste fapte sunt contrare demnităţii şi valorii 
umane. Prin ele se încalcă drepturile fundamentale ale omului şi se lezează 
moralitatea internaţională. 

• Difuzarea de publicaţii pornografice şi falsificarea de monedă rezultă din 
conţinut. Ambele infracţiuni au fost incriminate prin Convenţii internaţionale, 
prima în 1910 şi 1923, iar a doua în 1929. 

 Crearea unei jurisdicţii penale internaţionale apare ca indispensabilă pentru 
ca incriminarea infracţiunilor internaţionale să nu rămână un simplu demers 
teoretic şi pentru a se evita ca sancţionarea celor care încalcă legea internaţională 
să depindă în cea mai mare parte de guvernele unor state care inspiră ori patronează 
asemenea încălcări ori de interese politice conjuncturale, exterioare actului de 
justiţie. Ea condiţionează, într-o anumită măsură, existenţa însăşi a dreptului 
internaţional penal şi realizarea justiţiei penale internaţionale. 
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 Abstract: 
 The paper shows the concept about the production capacity and the factors that 
give its dimension, insisting upon the ones that have a direct influence. It is than revealed 
the system of indicators used in order to appreciate the degree of the used production 
capacities; there are presented the managerial politics regarding the use of production 
capacities, materialized with certain specific examples of the growth of the use of the 
existing productive potential inside the plants. The theme is interesting and up-to-date taking 
into account the context of reconsidering the necessity and the place of the industry within 
the framework of the Romanian economy. 

 
 
În prezent, când asistăm la reconsiderarea necesităţii şi locului industriei în 

cadrul economiei româneşti, când redescoperim principiul că dezvoltarea trece 
obligatoriu prin procesul de industrializare, determinarea capacităţilor de producţie, 
a gradului lor de folosire şi a căilor pentru îmbunătăţirea acestuia capătă valenţe 
noi. 

Capacitatea de producţie (Cp) a unei întreprinderi industriale reprezintă 
producţia maximă ce poate fi obţinută într-o perioadă de timp, pentru o structură şi 
o calitate a producţiei determinate de cererea de pe piaţă, în condiţiile folosirii 
depline, intensive şi extensive, a capitalului fix, corespunzător celui mai eficient 
regim de lucru şi de organizare raţională a producţiei şi a muncii. În calculul 
capacităţii de producţie nu sunt luate în considerare o serie de factori nefavorabili, 
cum ar fi: existenţa locurilor înguste, lipsa forţei de muncă, a materiilor prime şi 
materialelor, disfuncţionalităţi în procesul de desfacere a produselor, întreruperi 
neprogramate a procesului de producţie etc. 

Capacitatea de producţie are un caracter dinamic; ea se modifică în funcţie 
de permanenţă, urmare modificărilor condiţiilor luate în calcul la determinarea ei. 
Cunoaşterea sa reală este absolut necesară deoarece permite: 

- identificarea rezervelor de creştere a producţiei; 
- fundamentarea planului de producţie; 
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- dimensionarea necesarului de factori de producţie; 
- alegerea soluţiei optime de organizare a producţiei; 
- stabilirea relaţiilor de colaborare cu alte întreprinderi industriale; 
- stabilirea cantităţii ce poate fi produsă şi vândută şi prin urmare a 

relaţiilor cu furnizorii şi clienţii. 
Mărimea capacităţii de producţie este influenţată de o serie de factori care 

se pot grupa în două categorii, astfel: 
- factori direcţi, care, de obicei, se regăsesc în formula de calcul a 

capacităţii de producţie, cum ar fi caracteristicile dimensionale ale verigilor de 
fabricaţie, normele de utilizare intensivă şi extensivă, sortimentul producţiei; 

- factori indirecţi, care, de regulă, nu se pot cuantifica, drept pentru care nu 
se pot lua în calculul capacităţii de producţie în mod direct; ei însă influenţează 
asupra factorilor direcţi şi în acest fel asupra mărimii capacităţii de producţie. 

Voi detalia factorii care determină direct mărimea capacităţii de producţie. 
a) Caracteristica dimensională a verigii de fabricaţie se referă la acele 

elemente care determină posibilităţile de producţie ale verigii respective. Ele se pot 
prezenta sub mai multe forme concrete, în funcţie de natura verigii de fabricaţie şi 
de particularităţile tehnologice ale proceselor ce se desfăşoară în cadrul său. Astfel 
de elemente sunt: 

• numărul, componenţa, starea de uzură şi caracteristicile tehnice ale 
utilajelor, care se află în relaţie de directă proporţionalitate cu mărimea capacităţii 
de producţie a unei verigi de producţie. În calcul se iau acele maşini şi utilaje 
destinate exclusiv scopurilor industrial-productive, cu condiţia să fie în funcţiune, 
indiferent dacă funcţionează sau nu, dacă sunt în reparaţie sau modernizare, 
inclusiv cele care vor fi puse în funcţiune pe parcursul perioadei considerate. Nu 
sunt luate în considerare utilajele care nu participă direct la procesul productiv 
(cele din secţiile de reparaţii şi SDV-uri), utilajele aflate în conservare sau rezervă; 

• mărimea suprafeţelor de producţie existente acţionează asupra mărimii 
capacităţii de producţie în acele sectoare în care specificul activităţii îl constituie 
munca manuală; 

• numărul muncitorilor direct productivi sau numărul locurilor de muncă 
existente la nivelul verigii corespunzătoare. 
 Determinarea capacităţii de producţie a întreprinderilor industriale se face 
în funcţie de caracteristicile dimensionale (de lucru) ale verigii conducătoare (acea 
verigă de producţie care are cea mai mare importanţă în desfăşurarea activităţii, are 
o complexitate tehnică deosebită sau o valoare de inventar mai mare comparativ cu 
celelalte verigi şi care determină nivelul producţiei). 

b) Norma de utilizare intensivă (indicatorul de utilizare intensivă) 
reprezintă producţia maximă care poate fi obţinută în unitatea de timp de o unitate 
de caracteristică dimensională (exemplu: tone piese turnate/m.p.  suprafaţă pe lună 
în secţiile de turnătorie din întreprinderile constructoare de maşini, tone fontă/mc 
de volum al furnalului în 24 de ore etc.). 
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 Indicatorul de utilizare intensivă a maşinilor şi instalaţiilor reprezintă un 
factor complex, fiind influenţat la rândul său de o multitudine de factori: calitatea şi 
structura materiilor prime folosite, nivelul tehnic al utilajelor, viteza de prelucrare, 
modul de organizare a producţiei etc. 
 Pentru maşinile, utilajele şi instalaţiile noi, normele de utilizare intensivă 
care se iau în calculul capacităţilor de producţie se determină pe baza 
caracteristicilor tehnico-productive de funcţionare menţionate în documentaţiile 
tehnice. Pentru cele deja existente în funcţiune, normele de utilizare intensivă se 
determină pe baza realizărilor din luna de vârf înscrise în evidenţele proprii ale 
întreprinderii. De asemenea se mai pot stabili pentru aceste norme nivele prin 
compararea cu realizările de vârf obţinute la mijloace fixe de acelaşi fel (din ţară 
sau străinătate), care lucrează în condiţii similare. 
 Nivelul realizat al indicatorului de utilizare intensivă se calculează conform 
relaţiei: 

KT
QI

ef
ui ⋅

=  

în care: 
 Iui = indicatorul de utilizare intensivă (buc., tone, m, etc.) 
 Q = volumul producţiei realizate 
 Tef

( )
( ) ssscn

otrnd

dnTTT

TTTT

××−=

+−=

 = timp efectiv de funcţionare în perioada considerată (ore) 
 K = mărimea caracteristicii dimensionale a unităţii de producţie 
considerată (număr de maşini, mărimea fizică specificată, suprafaţa de producţie) 
 
 Date fiind progresele rapide din ştiinţă şi tehnică, normele de utilizare 
intensivă trebuie revizuite şi comparate continuu cu cele obţinute în ţară şi 
străinătate, pentru a putea aprecia în ce măsură acestea mai exprimă corect 
producţia maximă posibilă de realizat. 
 c) Norma de utilizare extensivă (indicatorul de utilizare extensivă) 
reprezintă timpul maxim disponibil de funcţionare a maşinilor, utilajelor, 
instalaţiilor sau agregatelor de folosire a suprafeţei de producţie într-o perioadă 
considerată. 
 Acest indicator este influenţat, la rândul său, de numeroşi factori, care 
influenţează în mod indirect mărimea capacităţii de producţie (structura producţiei, 
tehnologia folosită, tipul instrumentelor şi al dispozitivelor utilizate, nivelul de 
calificare a personalului). 
 Timpul maxim disponibil se determină cu ajutorul următoarelor relaţii: 

 

în care: 
Td = fond de timp maxim disponibil, exprimat în ore 
Tn = fond de timp nominal, exprimat în zile 



Tatiana Puiu 

 174 

Tc = fond de timp calendaristic, exprimat în zile 
Ts = fond de timp aferent duminicilor, săptămânii reduse de lucru şi 

sărbătorilor legale, exprimat în zile 
ns = numărul de schimburi în care se lucrează 
ds = durata unui schimb în ore 
Tr = fondul de timp aferent reparaţiilor şi reviziilor planificate, exprimat în 

ore 
Tot = fondul de timp aferent opririlor conform tehnologiei (reglarea şi 

pregătirea utilajelor la trecerea de la fabricarea unui produs la altul), exprimat în 
ore 
 Un alt indicator utilizat în analiza capacităţilor de producţie îl reprezintă 
fondul de timp efectiv, indicator care ia în consideraţie condiţiile organizatorice 
concrete ale desfăşurării activităţii de producţie. El reprezintă fondul de timp 
disponibil diminuat cu timpul aferent tuturor întreruperilor efective neplanificate 
care au existat în perioada considerată şi se calculează conform relaţiei: 

Te = Td - Tîn  
în care: 

Te = fond de timp efectiv; 
Tîn = fond de timp aferent întreruperilor neplanificate. 

 Relaţia dintre cei doi indicatori este: 
Td ≥Te 

 O bună organizare a producţiei şi a muncii conduce la diminuarea timpului 
de întreruperi neplanificate, deci a diferenţei dintre timpul disponibil şi cel efectiv. 
 d) Sortimentul producţiei care se fabrică este un factor care influenţează 
capacitatea de producţie, prin aceea că, diferitele produse, necesitând consumuri de 
muncă diferite, determină mărimi diferite ale capacităţilor de producţie, precum şi 
un grad diferit de încărcare a utilajului sau a suprafeţei de producţie. Sortimentul 
optim este cel care asigură folosirea cea mai bună a capacităţii de producţie. Nu 
întotdeauna sortimentul planificat este cel optim, el aflându-se sub influenţa cererii 
de pe piaţă. 
 Determinarea mărimii capacităţii de producţie se face diferenţiat, funcţie de 
particularităţile proceselor tehnologice ale ramurii de activitate în care se situează 
întreprinderea, precum şi de condiţiile concrete de producţie ale acesteia.  

Relaţia generală de calcul a capacităţii de producţie, în cazul în care se 
poate determina o normă tehnică de utilizare intensivă este următoarea: 

 
Cp=K x Iui x Td 

în care: 
 Cp = mărimea capacităţii de producţie 
 K = mărimea caracteristicii dimensionale a unităţii de producţie pentru care 
se determină capacitatea de producţie 
 Iui = indicatorul (norma tehnică) de utilizare intensivă, exprimat în unităţi 
de producţie pe unitatea de caracteristici dimensionale 
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 = timpul maxim disponibil de funcţionare a utilajului 
 
 Între obiectivele managementului producţiei industriale, folosirea 
judicioasă a capacităţilor de producţie ocupă un loc foarte important. Utilizarea 
capacităţilor de producţie trebuie analizată atât din punct de vedere cantitativ, cât şi 
din punct de vedere calitativ. Sub aspectul cantitativ o folosire raţională a 
capacităţii de producţie presupune fabricarea unui volum de producţie cât mai 
mare, în timp ce, sub aspect calitativ, presupune o structură cât mai avantajoasă a 
producţiei, care să conducă la obţinerea unei eficienţe economice ridicate. 
 Determinarea gradului de utilizare a capacităţii de producţie este necesar 
atât pentru fundamentarea tehnico-economică a volumului de producţie ce va fi 
executat, cât şi pentru aprecierea modului în care capacităţile au fost folosite. 
 Pentru aprecierea gradului de utilizare a capacităţilor de producţie se 
determină o serie de indicatori, dintre care îi vom prezenta pe cei mai semnificativi. 
 În determinarea acestor indicatori se pleacă de la relaţiile generale de 
calcul ale capacităţii de producţie şi producţiei prevăzute a se fabrica: 

 

în care: 
CP = mărimea capacităţii de producţie 
K = mărimea caracteristicii dimensionale a unităţii de producţie 
Iui = indicele (norma tehnică) de utilizare intensivă 
Td

uipI

 = timpul maxim disponibil de funcţionare 
Q = producţia prevăzută a se executa în perioada planificată 

= indicele mediu de utilizare intensivă prevăzut a se obţine în perioada 
planificată 

Tp = timpul de funcţionare prevăzut în perioada planificată 
 
Pe baza acestor relaţii se calculează următorii indicatori: 

 
• Gradul de folosire a capacităţii de producţie (Gu

p
u C

QG =

): 

 

• Rezerva potenţială totală de producţie (Rp), în mărime absolută: 
Rp = Cp – Q 

• Rezerva potenţială totală de producţie (Rp%

u
D

P

P
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C
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C
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−
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), în procente: 

 

•• Gradul de folosire extensivă a capacităţii de producţie (Gue): 
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 •• Rezerva potenţială de utilizare extensivă a capacităţii de producţie 
(Rue%), în mărime absolută, cauzată de existenţa unor schimburi neprogramate: 

( )pdpdue TTKTKTKR −=⋅−⋅=  
 

•• Rezerva potenţială de utilizare extensivă a capacităţii de producţie 
(Rue%
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), exprimată procentual: 

 

 ••• Gradul de utilizare intensivă a capacităţii de producţie (Gui
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) 

 

 ••• Rezerva potenţială de utilizare intensivă a capacităţii de producţie 
(Rui

uipuiui IIR −=
), în mărime absolută: 

 
 ••• Rezerva potenţială de utilizare intensivă a capacităţii de producţie 
(Rui%
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), exprimată în procente: 

 

 
 Îmbunătăţirea gradului de folosire a capacităţii de producţie influenţează 
în mod direct asupra creşterii eficienţei economice a activităţii întreprinderii 
industriale, prin creşterea volumului producţiei, creşterea productivităţii muncii, 
reducerea costurilor, creşterea profitului, eliberarea de investiţii şi reducerea 
pierderilor din imobilizări. 
 Iată de ce, fiecare întreprindere industrială este interesată în depistarea şi 
aplicarea în producţie a tuturor măsurilor tehnice şi organizatorice care conduc la 
folosirea cât mai bună, atât sub raport extensiv şi intensiv, a capacităţilor de 
producţie. 
 Îmbunătăţirea gradului de folosire a capacităţii de producţie se poate 
asigura prin mai multe căi, grupate în intensive, extensive şi mixte. 
 a) Căile de îmbunătăţire a folosirii intensive a capacităţii de producţie 
asigură creşterea volumului producţiei pe unitatea de timp şi pe unitatea 
dimensională caracteristică a utilajelor şi instalaţiilor. Ele constau în: 
 - asigurarea ştiinţifică a producţiei şi a muncii; 
 - folosirea unor tehnologii noi şi perfecţionarea celor existente; 
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 - organizarea mai bună a locurilor de muncă; 
 - creşterea vitezelor de prelucrare până la limitele admise şi stabilirea unor 
regimuri optime de lucru; 
 - modernizarea şi perfecţionarea utilajelor existente; 
 - ridicarea nivelului de calificare a personalului angajat (muncitori, maiştri, 
tehnicieni şi ingineri); 
 - eliminarea abaterilor de la tehnologiile de fabricaţie şi reducerea sau 
eliminarea pe această cale a rebuturilor; 
 - alimentarea mai bună a locurilor de muncă cu materii prime şi SDV-uri 
corespunzătoare; 
 - reducerea timpilor pentru opriri mici (de natură intensivă) şi a timpului de 
mers în gol (inutil); 
 - realizarea unei structuri optime a producţiei pentru încărcarea judicioasă a 
utilajelor etc. 
 b) Căile de îmbunătăţire a folosirii extensive a capacităţilor de producţie 
asigură creşterea volumului de producţie prin mărirea timpului de funcţionare a 
utilajelor sau a gradului de ocupare a suprafeţelor de producţie. Dintre acestea 
amintim: 
 - reducerea timpului necesar pentru efectuarea reparaţiilor planificate, 
concomitent cu asigurarea unei calităţi superioare a lucrărilor efectuate; 
 - perfecţionarea programării reparaţiilor în vederea înlocuirii elementelor 
uzate înainte de a se produce defecţiuni; 
 - extinderea regimului de lucru şi îmbunătăţirea, pe această bază, a 
coeficientului de schimburi (trecerea de la lucru într-un schimb la lucru în două sau 
trei schimburi);  
 - asigurarea forţei de muncă la volumul şi structura cerute de buna 
desfăşurare a activităţii de producţie în toate schimburile; 
 - reducerea opririlor tehnologice prin organizarea ştiinţifică a producţiei şi 
a muncii şi, îndeosebi, printr-o programare ştiinţifică a producţiei; 
 - reducerea la maximum sau eliminarea întreruperilor din diferite cauze 
(lipsa materiei prime, materiale, semifabricate, energie, forţă de muncă, comenzi, 
întreruperi accidentale); 
 - eliberarea suprafeţelor ocupate de birouri, depozite şi montarea pe acestea 
a unor utilaje productive; 
 - mai buna organizare şi raţionalizare a fluxurilor tehnologice, a 
transporturilor (folosirea celor suspendate), urmând ca pe suprafeţele eliberate să se 
monteze noi maşini, utilaje, instalaţii. 
 c) Căile mixte de îmbunătăţire a folosirii capacităţii de producţie sunt cele 
care determină creşterea producţiei fabricate printr-o mai bună utilizare a utilajelor, 
instalaţiilor sau suprafeţelor atât sub aspect extensiv, cât şi intensiv. Ele se 
caracterizează printr-un grad înalt de complexitate şi se referă la introducerea unor 
sisteme performante de organizare şi conducere a proceselor de producţie, 
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îmbunătăţirea activităţii de planificare, programare şi urmărire a producţiei, 
ridicarea nivelului de calificare a forţei de muncă etc.  
 Politicile manageriale adoptate de întreprinderea industrială în scopul 
îmbunătăţirii utilizării capacităţilor de producţie trebuie să fie determinate, în mare 
măsură, de volumul activităţii şi de cerinţele pieţei pentru nomenclatorul de 
produse al acesteia. 
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CONDIŢIILE DE VALABILITATE ALE ACTELOR  

DE AUTORITATE ALE ADMINISTRAŢIEI  
PUBLICE LOCALE 

 
Gheorghe ROBU *

Terminologic, în literatura juridică se vorbeşte fie de condiţii de 
valabilitate

 

 
Consiliile locale şi judeţene, în exercitarea atribuţiilor lor, adoptă hotărâri, 

iar primarul şi preşedintele consiliului judeţean, emit dispoziţii. Hotărârile şi 
dispoziţiile sunt acte administrative de autoritate, întrucât sunt rezultatul 
manifestării unilaterale de voinţă a autorităţilor care le adoptă sau emit. 

Pentru a produce efecte juridice, actele de autoritate ale administraţiei 
publice locale trebuie să îndeplinească anumite condiţii de valabilitate. 

1, fie de condiţii sau cerinţe de legalitate2

Într-o altă opinie

 ori pur şi simplu de legalitatea 
actelor administrative. 

Într-o opinie, condiţiile de valabilitate ale actelor administrative includ 
condiţiile de legalitate şi condiţia oportunităţii. 

3

                                                           
* Lector universitar doctor, Universitatea „George Bacovia” Bacău 
1 Drăgan T., Prisăcaru V., Tratat de drept administrativ. Partea generală, Bucureşti, 
Editura “Lumina Lex”, 1993, p. 204. 
2 Preda M., Drept administrativ. Partea generală, ediţie revăzută şi actualizată. Editura 
“Lumina Lex”, 2000, p. 176. 
3 Iorgovan A., Tratat de drept administrativ. vol.II, Editura “ALL-BECK”, Ediţia a III-a, 
2001, p. 290. 

, oportunitatea este considerată o condiţie specială de 
legalitate. 

Dacă putem considera oportunitatea ca o condiţie specială de valabilitate, 
consecinţa fiind că, în cadrul controlului administrativ ierarhic organele superioare 
pot anula actele organelor inferioare. 

Legalitatea unui act administrativ reprezintă o condiţie obiectivă 
raportându-se exclusiv la cerinţele normei juridice, în timp ce oportunitatea 
reprezintă o condiţie subiectivă lăsată la aprecierea administraţiei, în temeiul şi 
limitele puterii sale discreţionare. A nu recunoaşte această distincţie înseamnă să 
acceptăm că, în cadrul controlului judecătoresc, instanţa să verifice şi oportunitatea 
actelor administrative, ceea ce ar echivala cu un amestec al puterii judecătoreşti în 
sfera puterii executive, încălcându-se, deci, principiul separaţiei dintre aceste două 
puteri. S-ar crea, astfel, premisele unui exces de putere al justiţiei faţă de 
administraţia publică. 
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Prin legalitatea actelor administrative înţelegem conformarea, acestora cu 
legile adoptate de Parlament, precum şi cu actele normative care au o forţă juridică 
superioară4

Prof. T. Drăgan, arată că, toate condiţiile de valabilitate a actelor de drept 
administrativ “nu sunt în realitate, decât aspecte ale unei singure condiţii, care se 
exprimă în obligaţia ca aceste acte să fie emise cu respectarea dispoziţiilor legale 
în vigoare”

. 

5

Este cunoscut că, în ce priveşte valabilitatea oricărui act juridic, legea 
prevede atât condiţii de fond (conţinut), cât şi condiţii de formă

. 
Această teză este întrutotul valabilă şi în privinţa actelor de autoritate ale 

administraţiei publice locale, ea rezultând chiar din lege. Astfel, potrivit art. 38 
alin. (1) din Legea nr. 215/2001, consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, cu 
respectarea legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt 
date, de către lege, în competenţa altor autorităţi publice locale sau centrale. 

Examinând acest text de lege putem desprinde, “ab initio”, două dintre 
condiţiile de valabilitate ale hotărârilor consiliilor locale, şi anume: 

a. consiliul local hotărăşte numai în problemele date în competenţa sa (de 
interes local) şi numai în limitele competenţei sale (cu excepţia celor care sunt date 
prin lege în competenţa altor autorităţi publice). 

b. consiliul local hotărăşte, cu respectarea legii. 
Această din urmă condiţie are o formulare generală, spre deosebire de 

condiţia competenţei care, deşi se referă la un aspect de legalitate, fiind de strictă 
interpretare, a fost prevăzută, în mod expres, de lege. 

Prima parte a textului art. 38 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 putea fi 
formulată mai complet, astfel: “consiliul local hotărăşte cu respectarea condiţiilor 
prevăzute de lege”. 

6

                                                           
4 Iorgovan Antonie, Tratat de drept administrativ, vol.I, Ediţia a III-a, Editura “ALL-
BECK”, 2001, p. 42. 
5 Drăgan T., Actele de drept administrativ, Op.cit., p. 107. 
6 Răuschi Ştefan, Popa Gh., Ştefania Răuschi, Drept civil, Teoria generală. Persoana fizică, 
Persoana juridică, Editura “Junimea”, Iaşi, 2000, p. 84. 

. 
Întrucât actele administrative se adoptă sau se emit în vederea organizării şi 

executării în concret a legii, aceste acte trebuie să corespundă conţinutului şi 
scopului legii. 

Pentru atingerea acestui obiectiv, legea prevede deseori, în mod expres, 
anumite formalităţi procedurale pe care trebuie să le îndeplinească actele 
administrative, precum şi forma în care acestea trebuie exteriorizate pentru punerea 
lor în executare. 

În concluzie, condiţiile de valabilitate ale actelor de autoritate ale 
administraţiei publice locale sunt aceleaşi cu cele ale oricărui act administrativ, şi 
anume: 

- Actul să fie emis de organul competent, în limitele competenţei sale; 
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- Conţinutul actului trebuie să fie conform cu conţinutul legii; 
- Actul să corespundă scopului legii; 
- Actul să fie adoptat (emis) cu respectarea formei şi a procedurii prevăzute 

de lege şi de alte acte normative în vigoare. 
Este adevărat că actele de autoritate ale administraţiei publice locale 

trebuie adoptate cu respectarea legii, fiind de principiu că un act administrativ se 
adoptă pe baza şi în vederea executării legii, însă, pentru exercitarea deplină a 
rolului pe care îl are administraţia publică locală de a interveni în mod eficient şi 
operativ în rezolvarea şi reglementarea problemelor de interes local, este necesară 
recunoaşterea dreptului de reglementare primară a autorităţilor publice locale. În 
acest sens, credem că este şi art. 38 din Legea nr. 215/2001, care stabileşte sfera de 
competenţă a consiliilor locale, precizând că acestea hotărăsc în probleme de 
interes local, “cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor 
autorităţi publice locale sau centrale”. 

Faţă de cele prezentate, rezultă că pentru adoptarea unei hotărâri valabile, 
sub aspectul competenţei consiliului local, se impune ca secretarul acestui consiliu 
să verifice în prealabil: 

1. Dacă domeniul supus noii reglementări aparţine competenţei consiliului 
local. Dacă o problemă de interes local nu este dată, în mod expres, în competenţa 
consiliului local, acesta poate hotărî asupra ei, cu condiţia că acea problemă să nu fi 
fost dată, de lege, în competenţa altei autorităţi publice. Această concluzie se 
desprinde din art. 38 al Legii nr. 215/2001 care stabileşte o competenţă generală a 
consiliului local în problemele de interes local. 

2. Dacă domeniul supus reglementării consiliului local a mai fost sau nu 
supus şi altor reglementări prin lege sau alt act normativ cu forţă juridică 
superioară. Dacă există deja o astfel de reglementare, trebuie avut în vedere gradul 
ei de generalitate şi în funcţie de acesta să se aprecieze exact dacă mai sunt sau nu 
necesare reglementări de detaliu. Dacă se apreciază în sens pozitiv, atunci proiectul 
de hotărâre să fie emise cu respectarea reglementării generale şi pentru punerea în 
executare a acelei reglementări. 

3. Dacă în domeniul supus reglementării, printr-o viitoare hotărâre a 
consiliului local sau judeţean, nu există o reglementare cadru, atunci hotărârea 
poate fi adoptată cu respectarea principiilor fundamentale ale dreptului.  

Un consiliul local sau judeţean poate să stabilească reglementări primare în 
problemele de interes local care, potrivit legii, sunt de competenţa sa, cu condiţia să 
nu contravină normelor legale în vigoare sau principiilor de drept. De altfel, o 
cuprindere exhaustivă, de către lege, a tuturor problemelor de interes local 
aparţinând competenţei consiliilor locale este imposibil de făcut, datorită evoluţiei 
şi diversităţii acestor probleme. 

În problemele de interes local, competenţa consiliilor locale este generală, 
însă în acelaşi timp, ea este limitată la acestea. 
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Textul legii este fără echivoc şi nu ne rămâne decât să constatăm că este 
vorba despre acele probleme care privesc interesele colectivităţilor pe care le 
reprezintă administraţia publică locală [art. 3 alin.(1) din Legea nr. 215/2001]. 

Întrucât consiliile locale şi judeţene au o competenţă generală în rezolvarea 
problemelor de interes local, dreptul lor de reglementare primară în sfera acestor 
probleme este recunoscut de lege, în mod implicit. Exced competenţei lor de 
reglementare primară numai acele probleme date de lege în competenţa altor 
autorităţi publice [art. 38 alin. (1) din Legea nr. 215/2001]. 

Sub aspectul competenţei teritoriale, autorităţile administraţiei publice 
locale nu pot adopta acte valabile decât în limitele teritoriului unităţilor 
administrativ-teritoriale în care funcţionează. 

a. Referitor la conformitatea actelor de autoritate ale consiliilor locale şi 
judeţene cu conţinutul legii, precizăm că această condiţie de valabilitate presupune 
existenţa unei reglementări a domeniului în care intervine actul administrativ, 
printr-o lege sau printr-un alt act normativ cu forţă juridică superioară. A fi în 
conformitate cu conţinutul legii, înseamnă a fi în concordanţă cu ipoteza, dispoziţia 
şi sancţiunea normei juridice care necesită, pentru aplicarea ei, reglementări de 
detaliu, printr-o hotărâre a autorităţilor administraţiei publice locale. 

Prin urmare, printr-un act de autoritate al administraţiei publice locale nu 
se poate prevedea că se aplică anumite sancţiuni prevăzute de lege sau în alte limite 
decât cele legale, întrucât administraţia publică nu se poate pronunţa afirmativ sau 
negativ în legătură cu o dispoziţie legală, pe care are obligaţia de a o pune în 
aplicare. 

b. Conformitatea cu scopul legii vizează concordanţa actului administrativ 
cu rezultatul urmărit de norma juridică care reglementează, de principiu, domeniul 
de relaţii sociale ce necesită noi reglementări de nivel local sau cu principiile 
generale ale dreptului, când în domeniul respectiv nu există o reglementare 
primară. 

Depăşirea scopului legii sau, altfel spus, excesul de putere atrage nulitatea 
actului respectiv care poate fi constatată de instanţa de contencios administrativ la 
cererea oricărei persoane interesate. 

Dimpotrivă, aprecierea oportunităţii actelor administrative nu este de 
competenţa justiţiei care poate examina actul administrativ numai sub aspectul 
legalităţii lui, inclusiv pentru conformarea acestuia scopului legii. Astfel, o hotărâre 
a consiliului judeţean prin care s-au atribuit denumiri noi pentru un număr prea 
mare de străzi, nu poate fi anulată pe motivul că punerea în aplicare a acelei 
hotărâri necesită anumite eforturi financiare şi materiale sau că ar avea ca urmare 
schimbarea actelor de identitate ale unor cetăţeni. 

În schimb, atribuirea aceleiaşi denumiri mai multor străzi din aceeaşi 
localitate sau atribuirea unor denumiri formate din numele unor consilieri locali 
reprezintă un exces de putere al administraţiei prin denaturarea scopului legii, ceea 
ce determină nulitatea hotărârilor respective. 



Condiţiile de valabilitate ale actelor de autoritate ale administraţiei publice locale 

 183 

Oportunitatea fiind o consecinţă a dreptului de apreciere al administraţiei 
publice pentru realizarea scopului legii,nesocotirea acestuia transformă dreptul de 
aprecierea în exces de putere, astfel că nu mai putem vorbi de oportunitate, ci de 
ilegalitatea actului emis în astfel de condiţii. 

c. În ce priveşte forma actelor de autoritate ale administraţiei publice 
locale, în doctrină se face distincţie între actele normative şi cele individuale. 

Actele normative trebuie să îndeplinească întotdeauna forma scrisă, pe 
când cele individuale pot fi emise şi oral. Când legea prevede însă forma scrisă, 
actele individuale trebuie să fie emise obligatoriu în această formă. Chiar dacă 
legea nu prvede în mod expres cerinţa formei scrise, unele acte individuale nu pot 
fi emise decât în forma scrisă ca, de exemplu, o autorizaţie de construire, întrucât 
numai astfel se poate verifica dacă beneficiarul acesteia respectă toate condiţiile 
impuse prin acea autorizaţie. 

În afara formei scrise, actele de autoritate ale administraţiei publice locale, 
pentru a fi adoptate sau emise în mod valabil, trebuie să mai îndeplinească anumite 
formalităţi procedurale. 

În doctrină formalităţile procedurale necesare adoptării sau emiterii actelor 
administrative au fost clasificate în trei mari categorii: formalităţi procedurale 
anterioare, concomitente şi posterioare adoptării actului administrativ. 

a. Operaţiuni procedurale anterioare 
Dintre operaţiunile procedurale anterioare emiterii actului adminitrativ, 

(expertizele, referatele, studiile, date statistice, sesizarea, iniţiativa, propunerile, 
anchetele, procesele verbale, dările de seamă, dezbaterea publică, rapoartele etc.), 
probleme teoretice şi practice deosebite ridică avizele şi acordul prealabil7

Astfel, potrivit art. 46 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, proiectele de 
hotărâri pot fi propuse de către consilieri sau de primar, iar, potrivit art. 44 alin. (1) 
din Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin 
O.G. nr. 35/2002

. 
Cele mai importante formalităţi procedurale anterioare adoptării hotărârilor 

consiliilor locale, în ordinea care rezultă din coroborarea dispoziţiilor legale în 
vigoare, sunt următoarele: propunerile, referatele şi avizele, pe care ne propunem 
să le analizăm în continuare. 

8

                                                           
7 Iorgovan Antonie, Op.cit., p. 55. 
8 Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 a fost publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 
90/2.02.2002. 

, dreptul la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri aparţine 
primarului şi consilierilor. 

Potrivit acestor dispoziţii legale, iniţierea proiectelor de hotărâri se 
materializează în diverse propuneri de noi reglementări care vor fi transmise, 
potrivit art. 46 alin. (1) din acelaşi regulament, spre studiul compartimentelor de 
specialitate de către primar, prin dispoziţie, primarul fiind şeful administraţiei 
publice locale [art. 66 alin. (1) din Legea nr. 215/2001]. 
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Cu privire la propunerile făcute de cetăţeni pentru adoptarea unei hotărâri, 
acestea se adresează autorităţilor alese ale administraţiei publice locale, adică 
primarului şi consilierilor, urmând ca primarul, din proprie iniţiativă sau la cererea 
consilierilor, să dispună luarea în studiu a acestor propuneri de către 
compartimentele de specialitate. 

În condiţiile autonomiei locale, propunerile făcute de alte autorităţi publice 
pentru adoptarea unor hotărâri ale consiliilor locale nu obligă primarul pentru 
luarea în studiu şi nici consiliul local pentru a le dezbate şi pot avea doar caracter 
de recomandări. 

Aşadar, iniţiativa adoptării hotărârilor consiliilor locale o au primarii şi 
consilierii. 

Noţiunile de propuneri9

Următoarea şi cea mai importantă formă procedurală anterioară adoptării 
hotărârilor consiliilor locale este raportul de specialitate

 şi proiectele de hotărâri nu sunt sinonime, întrucât 
proiectul de hotărâre reprezintă forma finală a unei propuneri ca rezultat al unei 
activităţi îndelungate de pregătire în cadrul compartimentului de specialitate în care 
segmentul cel mai important îl constituie documentarea asupra situaţiei de fapt şi 
de drept. Potrivit legii, numai o propunere ajunsă în această fază finală de proiect 
de hotărâre poate fi supusă dezbaterii consiliului local pentru a putea deveni 
hotărâre. 

10

Avizele sunt păreri pe care organul care vrea să emită un act le cere altui 
organ sau unor persoane

 al compartimentelor de 
resort ale administraţiei publice locale 

Acest raport de specialitate este necesar pentru asigurarea legalităţii şi 
oportunităţii unei hotărâri a consiliului local, motiv pentru care el reprezintă o 
condiţie procedurală esenţială pentru valabilitatea acesteia. Deci, îndeplinirea 
acestei formalităţi procedurale este obligatorie pentru adoptarea hotărârilor 
consiliului local. 

Ultima categorie importantă a formalităţilor procedurale anterioare 
adoptării hotărârilor locale o reprezintă avizele. 

11

                                                           
9 În doctrină, propunerile au fost definite ca acte pregătitoare, prin care un organ al 
administraţiei publice de stat sesizează un alt organ executiv şi de dispoziţie, în vederea 
luării unei anumite măsuri (T. Drăganu, Actele de drept administrativ, Op.cit., p., 129). 
10 Raporturile sunt acte pregătitoare prin care un organ de stat îşi prezintă concluziile asupra 
unei probleme supuse examinării lui, precizând diferite chestiuni de fapt sau de drept, de 
lămurirea cărora emiterea unui act administrativ de către un alt organ al administraţiei de 
stat depinde. 
11 Avizele facultative se caracterizează prin aceea că organul emitent al actului are 
latitudinea de a le cere sau nu, iar dacă le-a cerut, nu este obligat să ţină seama de opiniile 
pe care le deţin. Aceste avize nu condiţionează legalitatea actului administrativ. 
      Avizele consultative se caracterizează prin faptul că ele trebuie cerute, în caz contrar, 
actul fiind ilegal. Organul emitent este, deci, obligat să le ceară, dar el nu este ţinut să 
respecte conţinutul lor. 

. 
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Avizele sunt de trei feluri: facultative, consultative şi conforme12

Cu privire la majoritatea cerută de lege pentru adoptarea unei hotărâri a 
consiliului local, Legea nr. 215/2001 stabileşte, ca regulă, majoritatea simplă şi, 
prin excepţie, majoritatea calificată sau absolută. Astfel, potrivit art. 46 alin. (1) din 
această lege, în exercitarea atribuţiilor ce-i revin, consiliul local adoptă hotărâri cu 
votul majorităţii membrilor presenţi, în afară de cazurile în care legea sau 
regulamentul de funcţionare a consiliului cere o altă majoritate. Prin excepţie, legea 
prevede situaţiile în care, pentru a fi valabile, hotărârile consiliului local trebuie 
adoptate cu votul a cel puţin două treimi din numărul total al membrilor acestuia

. 
Din categoria formalităţilor procedurale anterioare adoptării actelor de 

drept administrativ, în general, face parte şi acordul care exprimă consimţământul 
altui organ administrativ dat pentru emiterea unui act de către un alt organ. 

El poate fi: prealabil, concomitent sau posterior. 
Organul emitent nu poate emite actul fără acordul prealabil ori concomitent 

al organului prevăzut de lege ori, dacă a emis actul, nu-l poate pune în executare 
fără acordul posterior al organului respectiv. 

b. Condiţii procedurale concomitente 
Dintre condiţiile procedurale concomitente emiterii actului administrativ, 

cele mai mult citate în literatura de specialitate sunt evorumul, majoritatea cerută 
de lege pentru adoptarea actului şi motivarea. 

Stabilirea exactă a cvorumului legal este foarte importantă, pentru că 
“majoritatea cerinţelor referitoare la cvorum atrage nulitatea actului care nu 
poate fi acoperită în nici un fel”, în cazul nostru, a hotărârii consiliului local. 

13

Semnarea reprezintă o formalitate procedurală prin care se atestă caracterul 
autentic al unui act de autoritate, în sensul că el provine de la organul competent. 
Astfel, potrivit art. 48 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, hotărârile consiliului local 
se semnează de consilierul care conduce şedinţele de consiliu. Dacă acesta lipseşte 
sau refuză să semneze, hotărârea consiliului local se semnează de 3-5 consilieri. De 
asemenea, hotărârile consiliului judeţean se semnează de preşedintele său ori, în 

. 
c. Formalităţile procedurale posterioare 
Cele mai frecvente condiţii procedurale posterioare sunt: aprobarea, 

confirmarea, comunicarea sau publicarea, ratificarea. 
Aprobarea reprezintă manifestarea de voinţă a organului superior, prin care 

acesta se declară de acord cu un act emis deja de un organ inferior, care, fără 
această manifestare de voinţă posterioară lui, nu ar produce, conform legii, efecte 
juridice sau în sens strict de act administrativ, când organul ierarhic superior 
aprobă propunerile organului inferior. 

                                                                                                                                                    
      Avizele conforme se caracterizează prin aceea că ele trebuie  cerute de organul care 
vrea să emită un act administrativ, iar opiniile pe care le conţin sunt obligatorii. 
12 Iorgovan Antonie, Op.cit., p. 55. 
13 Art. 46 alin. (2) din Legea nr. 215/2001. 
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lipsa acestuia, de vicepreşedintele care a condus şedinţa [art. 108 alin. (2) din 
Legea nr. 215/2001]. 

Se subînţelege că actele de autoritate emise, în formă scrisă, de către 
autorităţile unipersonale se semnează de către emitent. 

Contrasemnarea este prevăzută de lege numai pentru hotărârile consiliilor 
locale şi judeţene. Aceste hotărâri se contrasemnează de către secretarul comunei, 
oraşului sau al judeţului [art. 48 şi 109 alin. (2) din Legea nr. 215/2002]. 

Semnarea nu reprezintă nici ea o formalitate procedurală esenţială14

Primarul poate lua cunoştinţă de hotărârile consiliului local în mod direct, 
întrucât, potrivit art. 61 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, el participă la şedinţele 
consiliului local şi are dreptul să îşi exprime punctul de vedere asupra tuturor 

 pentru 
valabilitatea actelor de autoritate ale administraţiei publice locale, acestea fiind 
valabile din momentul adoptării lor şi devin obligatorii şi executorii din momentul 
publicării sau al comunicării, după caz. 

Cu privire la comunicarea şi publicarea hotărârilor consiliilor locale, art. 50 
alin. (1) din Legea nr. 215/2001, prevede că “hotărârile cu caracter normativ 
devin de la data aducerii lor la cunoştinţa publică, iar cele individuale, de la data 
comunicării”. 

Necesitatea comunicării şi publicării hotărârilor consiliilor locale este o 
consecinţă a principiului nemo censetur ignorare legem, neputându-se pretinde 
unei persoane să respecte un act despre a cărui existenţă nu are cunoştinţă. 

Potrivit art. 71 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, dispoziţiile primarului 
devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoştinţă publică, sau după ce au 
fost comunicate persoanelor interesate. În acest scop, secretarul comunică, în 
termen de 10 zile, autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor interesate, actele emise 
de către consiliul local sau de către primar [art. 85 alin. (1)  lit. “h” din Legea nr. 
215/2001]. 

De asemenea, potrivit art. 49 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, secretarul va 
comunica hotărârile consiliului local, primarului şi prefectului, de îndată, dar nu 
mai târziu de 3 zile de la data adoptării. În aceleaşi condiţii, secretarul va comunica 
prefectului şi dispoziţiile primarului [art. 71 alin. (1)]. 

Comunicarea către prefect a actelor normative ale consiliului local şi ale 
primarului, suspendă caracterul lor obligatoriu întrucât aceste acte pot fi aduse la 
cunoştinţa publică numai după trecerea unui termen de 5 zile de la data îndeplinirii 
acestei formalităţi procedurale [art. 50 alin. (2) coroborat cu art. 71 alin. (2) din 
Legea nr. 215/2001]. 

Obligaţia comunicării către prefect a hotărârilor consiliului local revine şi 
primarului care, dacă apreciază că o hotărâre este ilegală, îl va sesiza pe prefect, în 
termen de 3 zile de la adoptarea hotărârii în cauză [art. 68 alin. (1) lit.”h” din Legea 
nr. 215/2001]. 

                                                           
14 Drăganu T., Actele de drept administrativ,  Op.cit., p. 140. 
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problemelor supuse dezbaterii acestuia. Cu toate acestea, primarului i se comunică 
aceste hotărâri de către secretarul unităţii administrativ-teritoriale, în temeiul art. 49 
alin. (2) din aceeaşi lege. 

Comunicarea de către secretar a hotărârilor consiliului local şi judeţean va 
fi însoţită de eventualelele obiecţii cu privire la legalitatea acestora, atât în cazul 
transmiterii lor către primar, cât şi în cazul înaintării acestor hotărâri prefectului 
[art. 49 alin. (3) din Legea nr. 215/2001]. 

Aducerea la cunoştinţă publică a actelor normative de autoritate ale 
administraţiei publice locale nu se poate face decât prin mijloace de publicitate 
adecvate, cum ar fi afişarea şi difuzarea lor prin presa scrisă. 

Secretarul are obligaţia să comunice prefectului, toate actele administraţiei 
publice locale, indiferent de caracterul, de natura sau de autorul lor, întrucât legea 
nu face nici o distincţie, iar ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus. 

În concret, se vor comunica prefectului atât hotărârile consiliului local şi 
judeţean, cât şi dispoziţiile primarului şi preşedintelui consiliului judeţean, 
indiferent de caracterul lor normativ sau individual. Trebuie comunicate, de 
asemenea, şi actele de gestiune, cu excepţia celor de gestiune curentă. 
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EU-ACCESSION OF CYPRUS: 

IMPLICATIONS AND CHALLENGES 
FOR ENTERPRISES 

 
Savvas C. SAVVIDES *

The history of Cyprus is closely intertwined with that of Europe for 
thousands of years. Due to its strategic location in the Eastern Mediterranean, and 
notwithstanding its proximity to the Middle East, Cyprus has always been a part of 
the West and the Western civilization, and a bridge to the East. This strategic 
location of the Island, at the geographic juncture of Europe, Asia and Africa, 
proved to be a blessing and a curse for Cyprus, attracting many conquerors, but 
managing through the centuries to maintain its traditions and identity. In more 
modern times, the more formal relations of Cyprus with the European Union began 
at about the same time as the birth of the modern state of the Republic of Cyprus in 
1960. The major trading partners of Cyprus were at the time, and still are today, the 
United Kingdom and the other European countries (56% of import and 57% of 
exports in the year 2003)

 

 
 Abstract 
 The road to becoming a full member of the European Union is long and arduous. 
Though a monumental task, incorporating the acqui communautaire (the body of EU 
directives, rules and regulations) into the national legislation is a fairly straightforward 
procedure. The challenge for Cyprus, and the other nine countries that joined the EU on 1 
May 2004, but also for all inspiring new members, was and still is how to prepare its 
economy to face the competitive pressures emanating from a liberalized environment by 
introducing the necessary economic and social reforms. Harder yet, and the real challenge, 
is how to actively involve and inform all social partners (the bureaucratic machinery, the 
businesses, the workers, the consumers, etc) about the potential impact that harmonization 
to the EU laws will have on their daily operations and daily lives, in order to minimize the 
potential resistance that is expected from many socioeconomic groups. The purpose of this 
paper is to examine the case of Cyprus as it prepared for accession and to take stock of its 
readiness to face the competitive pressures emanating from full membership in a 
borderless, fully liberalized, and fiercely competitive EU and global economic environment. 
 
 

1. INTRODUCTION 

1

                                                 
* Dr. Savvas C Savvides is Associate Professor of Economics and Dean of the Ioannis 
Gregoriou School of Business, Cyprus College, Nicosia, Cyprus. 

. So, when the UK lodged its application for membership 

1 Statistical Service of the Republic of Cyprus (information available online): 
http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/index_en/index_en?OpenDocument 

http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/index_en/index_en?OpenDocument�
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to the EEC in the early 1960s it became obvious that Cyprus had to also look for a 
preferential trading arrangement with this emerging powerful trading block. 

Over the last forty years, the economic relations of Cyprus with the EU 
have been developed within the framework of the Association negotiations in the 
1960’s that led to the signing of the Association Agreement in 1972 and the 
Customs Union Protocol in 1987. The latter brought Cyprus closer to the EEC by 
abolishing tariffs, quotas and other trade restrictions and adopting the Common 
External Tariff for imports from third countries.  

The Republic of Cyprus applied for membership in July 1990. In 1993 the 
Commission concluded that the application was made in the name of the whole 
island. In the expectation of significant progress in the UN talks for a settlement 
the Commission considered Cyprus as eligible for membership2. Following a 
relevant decision of the European Council in Luxembourg (1997), accession 
negotiations started on 30 March 1998. The position of principle of the EU has 
always been the creation of a perspective for the reunification of Cyprus. With its 
decision at the Helsinki summit in December 1999 the EU clearly stated that a 
solution to the Cyprus problem is desirable but not a precondition for Cyprus’ 
accession3

The negotiation procedures of the EU with Cyprus consisted of two 
phases: (a) «acquis screening», and (b) «substantive negotiations». The former 
refers to the examination in great detail of the degree to which the body of laws, 
institutions and procedures of Cyprus (as for any candidate country) comply with 
those of the EU, that is, with the acquis communautaire. The second phase refers to 
the negotiation of transitional arrangements or derogations.

. The Republic of Cyprus became a full member of the EU on 1 May 
2004, together with Malta and the other eight countries of Central and Eastern 
Europe. 

4

                                                 
2 In its concluding comments, the Commission’s Opinion on the Application of the 
Republic of Cyprus for Membership (30/06/1993) states: “Cyprus’ geographical position, 
the deep-lying bonds which, for two thousand years, have located the island at the very 
fount of European culture and civilization, the intensity of the European influence apparent 
in the values shared by the people of Cyprus and in the conduct of the cultural, political, 
economic and social life of its citizens, the wealth of its contacts of every kind with the 
Community, all these confer on Cyprus, beyond all doubt, its European identity and 
character and confirm its vocation to belong to the Community.” 
3 “The European Council underlines that a political settlement will facilitate the accession 
of Cyprus to the European Union. If no settlement has been reached by the completion of 
accession negotiations, the Council’s decision on accession will be made without the above 
being a precondition.” EU Helsinki Summit—Presidency Conclusions (11/12/199).  

 For Cyprus, the acquis 

4 The trade liberalization process has been completed by 1998, the relevant acquis on 
competition policy has been adopted and effectively implemented, and all remaining price 
controls have been eliminated by the accession date of 1 May 2004. In addition, legal and 
administrative restrictions in the entry and exit of firms in the market have all been 
eliminated. In particular, all remaining barriers to market access in the sectors of electricity, 
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screening was completed in June 1999 and at the same time substantive 
negotiations had begun on the 29 chapters. 

The challenge facing Cyprus, and any other candidate country, at the time 
of application for full membership to the EU was how to prepare its economy to 
face the competitive pressures emanating from a liberalized environment by 
introducing the necessary economic and social reforms and by adopting on a timely 
fashion the acqui communautaire (the legal and institutional framework of the 
EU—the body of directives, policies, rules and regulations). The long term 
objective of all new member countries is for a speedy convergence of their 
economies to the EU average. 5

The real challenge is how to implement these measures so that the changes 
in the new way of doing things, the new culture, trickles down to each and every 
economic agent. The State needs to actively involve all social partners (the 
bureaucratic machinery, the businesses, the workers, the consumers, etc) to inform 
everybody of the implications of harmonization to the EU laws and the potential 
impact that these changes will have on their daily operations and daily lives. Such 
measures are a sine qua non in order to minimize the potential resistance that is 
expected from such dramatic institutional, economic and social changes. 
Resistance would be expected from a number of affected groups in different 
capacities: from firms as productive units having to change production processes; 
from firms as economic agents producing externalities having to respect the 
environment; from firms as employers having to ensure the health and safety of 
workers; from business and professional associations as promoters of special 
interest groups, from consumers as individual purchasing agents needing to be 
informed of their consumer rights; from labor unions as defenders of workers’ 

  

                                                                                                                            
telecommunications, and air transport, as well as the restrictive provisions based on 
nationality for the practise/exercise of a number of professions have all been removed by 1 
May 2004. 
5 The growth literature suggests that countries that have similar “socioeconomic and 
institutional environments” converge faster in incomes per capita. According to the 
absolute convergence hypothesis of the neoclassical growth school, a country’s per capita 
growth rate is inversely related to the starting level of per capita income (Solow, 1956). 
However, this is not borne out by cross-country empirical investigation (Barro, 1991; 
Barbone & Zalduendo, 1996). The so-called “new growth literature” (Romer, 1986; Lucas, 
1988) has concentrated in providing an interpretation for long-run growth that deviates 
from the erogeneity treatment of technological progress.  Rather, environmental factors 
(such as resource endowments, geographical location, savings rates, human capital skills, 
population growth rates, consumer preferences, government economic and business policy, 
and other growth determinants) impact on the per capita growth and convergence track of 
countries (Sachs and Warner, 1995). This is known as the conditional convergence 
hypothesis. It suggests, for example, that countries with higher savings ratios (and by 
extension, higher investment ratios) will grow faster than otherwise. If these environments 
are similar, then convergence occurs (Barro & Sala-i-Martin, 1995).  
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rights; from various social groups wanting to safeguard and/or enhance their 
established privileges; and many other interest groups.  

The purpose of this paper is to examine the case of Cyprus as it prepared 
for accession and to take stock of its readiness to face the competitive pressures 
from full membership in a borderless, fully liberalized, and fiercely competitive 
EU economic environment. The focus of the analysis is from the perspective of 
harmonization issues that impact on competitiveness and the business environment 
that enterprises have to operate. We discuss the macroeconomic policy framework, 
without sectoral analysis, and then within this context we discuss issues that are 
relevant for enterprises. It should be noted that the analysis is selective rather than 
comprehensive. In addition, it should be noted that the absence of detailed 
coverage of, for example, the environment, public finances and the financial sector, 
and of broader social cohesion issues, in no way reduce the significance of these 
sectors and issues. From this experience of Cyprus, lessons can be drawn for 
candidate countries for accession to the EU (such as Romania and Bulgaria). It 
should also be noted that though the political motives of Cyprus for pursuing full 
accession to the EU were and continue to be significant, the study focuses only on 
economic aspects.  

 
2.  CYPRUS: FROM INDEPENDENCE TO EU ACCESSION6

Cyprus is a small, open, free enterprise market economy. Given its small 
size (under 800,000 people) the economy is dependent on imports of raw materials, 
capital equipment, and consumer goods, while it relies on foreign markets for its 
export (the percentage of imports and exports exceeded 102% of GDP in 2003). It 
is a free enterprise market economy because the private sector holds the 
predominant role in the production and investment process, while the public sector 
in principle is involved in the production of goods and services in areas where the 
private sector is reluctant to do so, or where the nature of projects and activities is 
such that they come under the traditional domain of the Government, i.e. 
infrastructural projects and social services.

 

7

                                                 
6 Data for this section are from the Statistical Service of the Republic of Cyprus, Statistical 
Abstract (various issues), and Eurostat, the Statistical Office of the European 
Communities. 
7 According to the 2004 Index of Economic Freedom compiled by the Heritage Foundation 
and the Wall Street Journal for 161 countries, Cyprus is grouped in the highest “free” 
countries, having been ranked as 14th in its degree of economic freedom, surpassing the 
majority of EU-25 countries. 

 Table 1 provides a snapshot of the 
economy of Cyprus in recent years. 
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Table 1 

  
Selected Economic Indicators for Cyprus 

  

  2001                                                     2002 2003 1998-2002  
ave. % change  

GDP – real growth rate       4%     2,2%                           2.0% 4.1% 
GNP per capita, in current prices (�)                14800 15000                       16000   
Inflation rate (Retail Price Index)    2% 2.8%                          4.1%    2.6% 
Unemployment rate  2.9% 3.2%                          3.5% 3.3% 
Fiscal Deficit (as % of GDP)                                                  3.0%                          3.5%                          6.3%   
Public Debt (as % of GDP)                                                 55.6 %                        67.4 %                       70.9%   
Current Account (as % of GDP)                                 -2.8%                       -5.3%                      -5.5% -3.6% 
Tourist Arrivals (000s)                                                        2696.7                        2418.2                       2297.3   
Revenues from Tourism (�millions)                              2171.0                        1930.0                      1740.0   
Rate of change of Productivity                                               1.9%                            0.8%                         1.5%   

Source: Statistical Service of the Republic of Cyprus, Statistical Abstract (various issues), and Web 
site: http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/index_en/index_en?OpenDocument 
 

The average annual rate of growth of the economy, in real terms, during 
the period 1960-2003 is estimated at 5.7%, a higher level than the respective 
average for developing and developed countries. The potential GDP growth rate 
has been estimated at 4.5%.8

During this relatively short 40-year period, Cyprus was transformed from 
an agrarian economy in 1960, relying on the primary sectors of agriculture and 
mines, to a services economy (primarily due to the tourism sector), basically 

  The unemployment rate was kept at relatively low 
levels, below 4%. The exception to this otherwise uninterrupted growth pattern is 
the period 1974-75, when as a result of the Turkish invasion a sharp decrease was 
recorded of the order of 18% (and the unemployment rate shot up to 16%). 
Notwithstanding its openness to the potential vagaries of international price 
variations, the inflation in Cyprus over this period was fairly restrained in the 2% -
5% range. (See Appendix 1 for some recent comparative data for inflation and 
unemployment in Cyprus and the rest of Europe). Cyprus may still be regarded as a 
developing economy with a per capita income of �15.500 (about 75% of EU-15 or 
some 83% of the EU-25 average, in 2003 PPS, which put the country ahead of 
Greece and Portugal and just behind Spain), though the World Bank no longer 
considers Cyprus as a developing economy (See Appendix 2 for comparative 
statistics of per capita income of European countries).   

                                                 
8 Official estimates of the Planning Bureau of the Republic of Cyprus incorporated in the 
Strategic Development Plan 2004-2006. It is important to note that output gaps as a 
percentage of GDP tend to fluctuate more for small open economies such as Cyprus (due to 
their greater vulnerability to external shocks) than for the EU-15. Yet, deviations of actual 
from potential GDP tend to last longer for larger the EU than for Cyprus.   

http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/index_en/index_en?OpenDocument�
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“skipping” the traditional industrialization stage.9

With regard to fiscal finances, the government expenditures have been 
rising steadily, and with revenues always subject to the current state of the 
economy, the fiscal deficit of the country has been oscillating around an increasing 
trend, from around 4% in 1998-1999, to 2.3% in 2000-2001, to 4.5% in 2002 and 
6.3% in 2003, substantially above the 3% Maastricht criterion. This increasing 
fiscal deficit has led to an increasing public debt to levels courting the 60% 
Maastricht benchmark. Even though the Maastricht Treaty does not make 
adherence to these fiscal criteria a prerequisite for accession, it is nevertheless 
expected that candidate countries should endeavour to adopt appropriate stability 
and convergence measures, especially those aspiring to enter the Euro zone.

 The contribution of the primary 
sector currently stands at 5% of GDP and 10% of employment (down from 25% 
and 45%, respectively, in 1960), while the services sector currently contributes 
close to 80% of GDP’s value added and accounts for about 70% of employment 
(up from 54% of GDP and 32% of employment in 1960).  

In more recent years, of course, the recessionary global macroeconomic 
environment following the 9/11/2001 terrorist events, and more recently the 
political insecurity surrounding the War in Iraq as well as the substantial oil price 
increase, could not have left the economy of Cyprus unscathed. Graph 1 below 
shows this deceleration in growth, in line with the EU-15 average. Economic 
developments in 2004 have improved due to a more favourable external 
environment and the gradual improvement in business and consumer confidence, 
and medium-term prospects for 2005 and beyond remain positive. There are two 
risks in this positive scenario: (1) the potential continuation of appreciation in the 
nominal effective exchange rate of the Cyprus Pound (in line with the similar 
appreciation of the Euro); and (2) the maintenance of oil prices at the current high 
levels.  

10

                                                 
9 Economic historian W. W. Rostow postulated (in his book The Stages of Economic 
Growth, pp. 1-12) that the transition from underdevelopment to development can be 
described in terms of five stages that all countries must go through: the traditional society, 
the pre-conditions for take-off into self-sustaining growth, the take-off into self-sustaining 
growth, the drive to maturity, and the age of mass consumption. In Rostow’s words, these 
stages “… constitute, in the end, both a theory about economic growth and a more general, 
if still highly partial, theory about modern history as a whole.” According to this doctrine, 
it seems that most advanced economies have passed into the take-off and maturity stages 
and some are already in the mass consumption stage. 
10 In order to be in the Euro zone, member states should participate for at least two years in 
the exchange rate mechanism of the European Monetary System without devaluing their 
currencies. In the framework of the Stability and Development Pact member countries in 
the Euro zone are required to submit annual stability programmes and to target to achieve a 
balance of fiscal magnitudes or achieve fiscal surplus. Penalties are imposed to countries 
whose fiscal deficit exceeds 3% of GDP. 
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Monetary and exchange rate policies in the last 3-4 years continue to aim 
at supporting low inflation and sustainable growth, an objective consistent with 
promoting the real and nominal convergence of the economy of Cyprus. The 
Cyprus Pound (CYP) is pegged to the Euro, with a central parity of 1CYP=1,7086 
Euro and fluctuation margins of ±15,0% around this rate11

3. THE GENERAL EU ACCESSION FRAMEWORK 

 though the actual 
fluctuations in recent years have continued to be very small, largely not exceeding 
the narrow margins of ±15,0%. Owing to this pegging, the CYP has appreciated in 
line with the Euro against the US dollar since 2001. Overall, since 1999, the CYP 
recorded a modest appreciation in real effective terms (IMF estimates). 
 

 
3.1 The Copenhagen Criteria 

The conditions and criteria that the European Union applies to judge 
applications for accession are succinctly noted in the conclusions of the 
Copenhagen European Council meeting. These criteria—known as the Copenhagen 
criteria—are the following: 
•  the stability of institutions guaranteeing democracy, the rule of law, human 

rights and respect for and protection of minorities 
•  the existence of a functioning market economy 
•  the capacity to cope with competitive pressures and market forces within 

the Union 
•  the ability to take on the obligations of membership, including adherence 

to the aims of political, economic and monetary union. 
In addition, the Council underlined that accession would depend on the 

capacity of the 
EU to take on new members, and reiterated that the momentum of 

European integration needed to be maintained. Uncertainties about the speed of 
reform and socioeconomic adjustment of candidate countries as they prepare for 
accession are taken into consideration by the EU. Thus, candidate countries need to 

                                                 
11 The Cyprus pound was pegged to the Euro on 1 January 1999, while since 1 January 
2001, the fluctuation bands of ±15,0% around the central rate of 1,7086 Euro per CYP were 
introduced.  In order to help anchor prices and expectations, The Central Bank followed a 
policy of maintaining the parity of the Cyprus pound within a narrower “softer” band of 
±2,25%.  As of 1 January 2001 the Central Bank has abolished all restrictions on medium-
term and long-term foreign currency borrowing by residents. This led to significant increase 
in capital inflows, as residents increased their borrowing in foreign currency, mostly Euro, 
taking advantage of the interest rate differential between Euro-denominated and pound–
denominated loans. This prompted the Central Bank to abandon its operational policy of 
maintaining the parity of the Cyprus pound within the “softer” narrow bands of ±2,25%, 
effective August 13, 2001, so that currently the ±15,0% margins are in place, in line with 
ERM II. 
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build into their accession strategies the possibility of delays (sometimes long) in 
achieving membership. The EU decides on which countries to accept based on 
their degree of preparedness for membership.  
 
3.2. The EU Regulatory Framework: The Acquis Communautaire 

The body of rules, regulations and policies that comprise the acquis 
communautaire impacting on the enterprises’ conduct of business may be loosely 
grouped into the following three categories of regulation: (1) Internal market 
(product-related) legislation; (2) Free-market facilitating legislation; and (3) 
Process-related legislation. We discuss each one briefly below in order to 
understand the changing context in which enterprises need to operate.  
3.2.1 Internal Market Legislation: Standards and Certifications 

This body of laws and regulations are product-specific and relate to the 
characteristics and attributes of traded products and services.12

                                                 
12 The internal market is an area without internal frontiers in which free movement of 
goods, persons, services, and capital is ensured in accordance with the provisions of the 
Treaty of Rome. The Single European Act (signed in 1986) intended to create by 1/1/1993 
a free and de-regulated market environment by: (i) eliminating customs duties between 
member states (Articles 12-17); (ii) eliminating quantitative restrictions between member 
states (Articles 30-37); (iii) supporting the free movement of persons, services, and capital 
between member states (Articles 48-73); (iv)  promoting transport between member states 
(Articles 74-84); (v) establishing rules against the distortion of competition (Articles 85-
94). 

 Before products can 
be traded in the frontier-less internal market of the EU, they need for example to 
comply, among others, with a set of minimum safety standards and requirements 
relating to the characteristics and other attributes of these products. The internal 
market legislation can be divided into two types:  

Sectoral approach directives: They are considered to be the old way of 
issuing harmonization directives, but relevant until today, which provide detailed 
technical specifications of products, especially in sectors such as foodstuffs, 
pharmaceuticals, motor vehicles and chemical products;  

New approach directives: They introduce a standard form of 
harmonization, the standardization and compliance of which is undertaken by 
private sector organizations. They basically establish essential minimum 
requirements in such areas as health, safety and environment for groups of products 
or general risks. Examples of such standardization bodies are: the European 
Committee for Standardization (CEN), the European Committee for Electro-
technical Standardization (CENELEC), and the European Telecommunications 
Standardization Institute (ETSI). These standards are voluntary and provide the 
minimum requirements for quality assurance. Companies are able to avail their 
products for trading in the internal market only when they conform to these 
minimum standards and have received the relevant certification. 
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Member states are able to propose conformity assessment centers and 
testing laboratories for specific groups of products for testing by EU experts. Once 
it has been declared that products are in conformity with national standards, they 
will be able to be traded freely within the internal market of the EU. Such a 
network of centers requires significant investment. It must be noted that it is not 
compulsory for each country to have its national conformity assessment centers. 
For small countries that are not able or willing to set up their own conformity 
assessment centers and testing laboratories, their products may be certified in 
conformity in laboratories and testing stations of other member countries  

Inspection and Control for Product Safety: A significant deviation from 
existing practices in many countries is that inspection and control of products for 
safety and consumer protection is no longer limited at the factory or at the point of 
entry, but is moved to the market place, at the point of sale. 

This product-specific body of law, of course, constitutes a priority for 
countries and national chambers of commerce to inform their enterprises (and 
consumers) of the potential benefits of the Internal Market13 and the needed 
changes in theses areas. (See Appendix 4 for a summary of key findings of the 
benefits of the Internal Market in the period 1992-2002). Regulatory and inspection 
agencies at the national level need to be set to oversee compliance with this part of 
the acquis. 14

3.2.2 Market-related Regulation: Competition Policy  

 
In the case of Cyprus, with a view to abolishing potential barriers and to 

facilitating the free movement of goods, as well as to assist production to conform 
with specific product requirements, Cyprus has adopted all harmonized European 
Standards as national standards. The national standards body—The Cyprus 
Organization for the Promotion of Quality (COPQ)—has been audited by CEN in 
November 2003 and was accepted as a full member of the CEN Community in 
January 2004. 

This body of law purports to facilitate and protect the functioning of a 
market economy, and includes such areas as competition and state aids, merger and 
acquisitions and state-utilities liberalization. A few areas that are still not fully 
                                                 
13 According to the Commission, in the first 10 years (1993-2002) the functioning of the 
Internal Market created 2.5 million new employment positions and contributed to the 
increase in the GDP of the EU by 1.8% (or 164.5 billion Euros). Both consumers and 
enterprises have benefited.  The Commission estimates that the internal market added 5,700 
Euro to the disposable income of each household, as well as to the positive impact on the 
telecommunications, transportation, and broader services sectors. Intra- and extra-EU trade 
and investments have also been stimulated. Of course, the greater selection and better 
quality of products are additional benefits of the Internal Market. (See European 
Commission, Internal Market Scorecard: Ten Years Without Borders, 2002)  
14 The European Commission reported that by 2002 only five of the EU-15 members had 
fully harmonized national laws in accordance with the acquis. In 2002 there were 200 legal 
cases against France for non-compliance with EU legislation. 
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settled and harmonized across the EU are the movement of labor, the right to 
professional practice, and the right of foreigners to purchase agricultural land.   

In the context of establishing a Single European Market and promoting the 
functioning of a free enterprise market system, but ensuring that market failures 
and negative externalities are non-disruptively but effectively corrected, the EU has 
over a number of years drafted a series of directives, collectively called the EU 
Competition Policy, the major pillars of which are: 

• Anti-trust laws and anti-collusion policies 
• State aids 
• Liberalization of industries, especially of the utilities sectors, where state 

ownership and control is more common 
• Regulation of Mergers and Acquisitions 

 The European Commission has been assigned far-reaching powers to 
investigate potential cases of non-compliance with the rules and regulations of the 
EU Competition Policy and to take corrective measures. As in the case of all EU 
Laws, the EU Competition Law takes precedence over all national laws, which 
need to be harmonized with the acquis. This implies the loss of freedom in 
particularly sensitive areas for many countries. The first two have far-reaching 
implications for a large number of enterprises, institutions and individuals and are 
briefly discussed below. 
Anti-Trust and Collusion Policy 
 In his famous book The Wealth of Nations, Adam Smith notes: “People of 
the same trade seldom meet together, even for merriment or diversion, but the 
conversation ends in a conspiracy against the public or in some contrivance to 
raise prices.” Recognizing this tendency among sellers, the EU anti-trust 
legislation purports to create ”a level-playing field” thus promoting healthy 
competition and abolishing any barriers to entry, as well as protecting the 
consumers from price exploitation. It is believed that the creation of the Internal 
Market and the provisions of the Competition Policy would make it possible for 
consumers to buy goods from any market at lower and fairly similar prices across 
countries.15

 Many areas of business activity in many countries have been protected for 
many decades by laws and government-imposed administrative restrictions, or 
various anti-competitive behavior and collusive practices have been allowed to 
exist by just “turning the other way” perhaps due to political pressures and special 
interest lobbying. In the past, examples of anti-competitive practices and price 

  

                                                 
15 In economic terms, the Law of One Price would be able to eliminate any arbitrage 
opportunities in an environment of free movement of goods and services. The Internal 
Market has indeed contributed to a convergence of prices across member states. The 
introduction of the Euro since 2001 in the twelve Eurozone countries is expected to lead to 
further convergence of prices. Of course, differences in direct and indirect taxation and 
transportation costs would still prevent complete convergence.  
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collusion (overt or covert, explicit or implicit) were not uncommon in many 
oligopolistic industries in many countries. Under the EU Competition Policy, 
enterprises can no longer use their dominant position for unfair pricing practices 
(such as limit pricing) or other business practices affecting business partners or 
consumers. For instance, since 2002, the Commission ruled that car manufacturers 
could no longer restrict car dealers to sell only their own brand of cars.   
  
State Aids 
 Another sensitive area in the adoption of the EU Competition Policy is 
State Aids. Countries are no longer able to subsidize certain sectors or companies, 
which in many instances have been the recipients of some sort of assistance for 
many years. Member countries (including candidate countries) will need to lay 
down very clear and specific rules, which will be resisted by sectors and groups 
with strong political influence. 
 This is perhaps one of the most misunderstood and controversial areas, and 
the area where candidate countries are most hesitant to reform. And for good 
reason. It affects many individuals, groups of individuals, enterprises, professional 
classes and sectors, which have for many years been accustomed to function within 
a framework of “hand me downs”. It is not easy to take away what is perceived as a 
“right” or something that has been “won” out of social struggle or sheer lobbying 
pressure. Yet, the definition of state aid is wide, and frequently controversial as it 
allows the inclusion of disguised subsidies (e.g., tax arrears) or favorable treatment 
of certain sectors (e.g., the banking sector).  
 The competition law regarding state aid is not all restrictive. Certain 
clauses allow member countries to provide generous assistance to specific activities 
(such as research and development, innovation, business/entrepreneurial 
incubators, etc) and certain economically deprived areas. In addition, the acquis 
pertaining to state aids may prove to be a blessing in disguise for many 
governments, whose budgets are frequently overburdened by subsidies, and which 
will now find the opportunity to get rid of these financial burdens. In the context of 
free enterprise market systems, positive economic thinking and empirical 
observation supports the argument that reducing subsidization of inefficient state 
enterprises and privileged sectors would most likely lead to increased economic 
efficiency and speed up economic growth. 
3.2.3 Process-related Regulation.   
This pertains to the ways and processes products and services are produced, but 
does not deal with their characteristics or attributes and properties. This includes 
much of the social and environmental regulation (health and safety at the place of 
works, hygiene rules, etc.). Though much of this body of regulations imposes 
additional costs of operation for enterprises (new facilities, new production and 
safety equipment, new know-how, more complex processes), in the medium to 
long term there will be benefits in the form of improved health and modern, more 
productive, and sustainable production systems. The financial stability and viability 
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of some marginal enterprises may be jeopardized, while parts of the stability pact 
may initially additionally burden fiscal budgets. 
3.2.4 The EU Social Policy 
The body of legislation comprising the social policy of the EU has three basic 
dimensions:  

• The equal opportunity and non-discrimination of employment between 
sexes;  

• The rules and regulations governing the workers’ representation at their 
place of work, the length of working hours and the contractual rights of 
workers at the stages of hiring and termination;  

• The rules and regulations pertaining to health and safety at the place of 
work.  

 With regard to the implications of these dimensions of social policy on 
enterprises, it seems that only the third dimension would really have cost 
implications, since the first two dimensions are mostly covered by existing national 
labor laws and labor codes, which in some instances may be more restrictive, 
which have been gained by strong labor unions.  
 With regard to the third dimension, the acquis consists mainly of a 
framework directive dating back to 1989 and a series of subsidiary 
directives dealing with specific areas of health and safety by establishing 
minimum standards of operation for different occupations and situations at 
the place of work. It has already been mentioned earlier that the associated 
costs of harmonization with the acquis are at two levels: at the institutional 
or country level, and at the enterprise level. At the macro level, countries 
need to reform, expand and better equip their existing institutional set up 
(labor relations inspectors, health and safety inspectors, environmental 
standards inspectors, etc), all of which entail certain costs. 
  

4. IMPLICATIONS OF EU ACCESSION FOR CYPRUS 

 In this section, we provide an exposition of the macroeconomic and 
institutional framework of Cyprus in the context of adopting the Lisbon agenda and 
responding to the global change drivers in order to transform its economy into a 
dynamic knowledge-based one and promote sustainable economic growth in order 
to stay competitive. In Section 5 that follows, we will address the challenges and 
responsibilities of Cypriot enterprises and take stock of their readiness to face the 
global and EU competitive environment. 
 The Copenhagen criteria clearly state that the candidate countries are 
expected to adopt and harmonize in full their national legal, regulatory and 
institutional framework to the acquis communautaire (the European Community 
directives, laws, regulations and policies). One of the implications of EU accession 
is that national governments and regulatory institutions lose their freedom to act 
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independently, since they relinquish their control on a large number of policies 
(macroeconomic policy, monetary and foreign exchange policy, trade policy, 
agricultural policy, structural policies, and other policies) to EU collective-decision 
bodies such as the Commission, the Council of Ministers, the European Parliament, 
and the European Central Bank (for member countries that are in the Euro zone). 
 In order to assess the economic and social implications of EU accession, 
Cyprus carried out an impact-assessment study of the harmonization and full 
adoption of the acquis on its economy and more broadly on society. During the 
screening process, which is bilateral between the EU and the candidate countries, 
Cyprus had to review its entire legal and regulatory system and identify areas 
where there is conflict or problems with the EU regulatory framework. This 
exhaustive screening process provided the needed legal and regulatory blue print 
and ensured that the process of harmonization progressed as smoothly as possible. 
Since each candidate country is judged on its capacity to cope with the competitive 
environment of the EU, and being a free enterprise market economy, Cyprus 
proceeded fairly quickly in adopting these EU directives and regulations since 
these comprise a body of tried and tested laws necessary for the functioning of a 
market economy.16

 Of course, particular attention is needed in timing and sequencing to avoid 
undue negative impact on public finances, on enterprises, on the labor markets, and 
other socioeconomic dimensions, which at the end may affect economic growth 
rates.

  

17

                                                 
16 Positive economic thinking postulates that the price system (“the invisible hand” of 
Adam Smith) will ensure that productive resources are efficiently allocated. Yet, it is 
accepted that the unregulated pursuit of self-interest by economic agents produces some 
market failures or externalities, which the government is called to correct by interfering in 
the market to indirectly “regulate” the behaviour of sellers and buyers through a number of 
incentives or disincentives. This “visible hand” of the government can take a number of 
forms: rules and regulations, taxes, subsidies, or even direct price controls.  In such a way, 
the government is not changing the basic philosophy of the free enterprise market system; 
rather, it changes the reward structure so that resources are allocated more in accordance 
with prescribed government policy.  

 The Commission’s White Paper of 1995 was a document intended to 

17 Several studies have shown that the existence of certain growth-determining factors 
impact critically on the speed of convergence. For instance, a study by the World Bank 
(Barbone and Zalduendo, 1996) has demonstrated that if CEE maintained their existing 
growth determinants, without structural reforms, convergence of their per capita income to 
75% of EU average would have taken them on average about 40-50 years (30 years for 
Czech Republic, and perhaps never for Poland).  If however they embark on a convergence 
plan, which includes a program of reforms to create an investment-supportive and human 
capital enhancing economic and business environment, then the model shows that the 
average number of years for convergence is reduced to about 20 (around 10 years for the 
Czech Republic). The model builds on the theoretical foundations of empirical growth 
models (Barro, 1991; Sachs and Warner, 1996) and by introducing a vector of 
environmental growth determinants (price system distortions, privatization agenda, 
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provide the 10 candidate countries (the 8 Central and Eastern European countries 
plus Cyprus and Malta) a road map with a set of guidelines/indications of what 
they needed to do to prioritize and sequence the monumental task of adopting the 
entire acquis communautaire. The rationale/basis of the road map was largely 
legal, in the sense that it pointed out what regulations/directives needed to be 
adopted/harmonized before subsidiary or later directives were adopted. 
 At the governmental/institutional level, massive investments and 
restructurings were required. Many infrastructural projects needed to get under way 
in the areas of transport and communications, waste management, water resources, 
electricity, environmental protection, etc. A lesson that Cyprus learned, as perhaps 
the other nine candidate countries did, was that aside from the burden on public 
finances, the planning, project management and monitoring imposed additional 
constraints on the present setup of its bureaucratic machinery. The planning of such 
projects thus needs to start early and call for a long and phased implementation 
period. Of course, the EU stands ready to contribute financially with grants in the 
framework of “structural funds” to aid and facilitate the structural adjustment and 
economic and social transformation of candidate countries. The necessary 
condition is that recipient countries need to make significant contributions from 
their own budgetary sources to finance these projects. 
4.1. The Macroeconomic Framework of Cyprus  
At the macroeconomic level, the primary objective of the medium-term economic 
policy of Cyprus is the continuing endeavour to achieve a satisfactory rate of 
growth in conditions of macroeconomic stability, full employment and social 
cohesion, all in line with the Lisbon agenda. Additionally, the Country aims to 
utilise all the opportunities offered through its accession into the EU in order to 
attain the greatest possible real convergence with the advanced EU member states.  
Towards this end, a significant tool is the further promotion of structural reforms in 
the enterprise, financial and the public sector as well as in the labour market. These 
reforms aim at promoting the improvement of the functioning of the market 
mechanism and the enhancement of the productive capacity of the Cypriot economy. 
  

                                                                                                                            
financial sector liberalization, fiscal restraint and size of the state, trade liberalization and 
degree of openness, rule of law, and others) it shows the critical importance of a marker-
oriented business-friendly policy framework that enhances the effectiveness of inputs 
(reproducible capital and human capital) in the production process. Other researchers 
(Sachs and Warner, 1996; Tsuneo Morita, 1999) estimated similar convergence time frames 
using the Barro and Levine-Renelt models as well as the neoclassical growth model. 
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Table 3 
Comparative Core Structural Indicators 

Source: Planning Bureau, Ministry of Finance, Republic of Cyprus, October 2004. 
  
 As Table 3 shows, many of the structural indicators provide a positive 
picture of the growth performance of the Cypriot economy. Besides labor 
productivity, which though lower than the EU average it is the highest among the 
new member states and is improving, expenditures in research and development (as 
contributors to innovation) is still a key weakness in the structure of the Cypriot 
economy. In addition, Cyprus also lags behind the EU in the area of business 
investment ratios, though the relatively higher growth rates point to a higher capital 
productivity and utilization rates. The proposed structural reforms and the 
measures to improve productivity and increase business dynamism as well as 
measures fostering the knowledge-based economy will contribute to narrowing the 
gap with the EU-15. Due to satisfactory growth rates and other structural 
indicators, the comparative position of Cyprus is improving vis-à-vis the EU. 
Already, there is a relatively high real convergence with the advanced economies 
(see Appendix 2).   
  

  EU-15 CYPRUS 

  1995 2000 2002 2003 1995 2000 2002 2003 
General Economic 
Background 

                

1. GDP per capita (PPS)  111.8 110.5 110.0 109.5 84.3 84.4 84.2 83.6 
2. Labour productivity  100 100 100 100 59.7 77.9 78.1 78.0 
Employment                  
3. Employment rate  60.1 63.4 64.3 64.4    65.7 68.6 69.2 
4. Employment rate for older    
    workers 

36.0 37.8 40.1 41.7    49.4 49.4 50.4 

Innovation and Research                  
5. Educational attainment  
    (20-24 years old) 

69.2 73.6 73.8 73.8   83.0 85.3 82.2  

6. Research & Development  
    Expenditure 

1.89 1.95 1.99     0.25 0.32   

Economic Reform                 
7. Relative price levels 100 100 100   80.7 81.2 82.8   
8. Business investment 17.2 18.3 17.2 16.7  16.6 14.7 15.8  14.1  
Social Cohesion                 
9. Long-term unemployment  
    rate 

4.9 3.5 3.1 3.3   1.3 0.8 1.1  
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 According to the new Strategic Development Plan, covering the period 
2004-2006, the main development priorities of the Government of Cyprus are the 
following: 

1. Expansion and upgrading of basic infrastructures  
2. Liberalization of all sectors and elimination of administrative and market 

rigidities:  
 Capital markets  
 International movement of capital  
 Barriers to entry in public utilities (telecommunications, 

electricity, postal services, air transport, etc)  
3. Diversification of the economy and promotion of structural reforms to 

enhance efficiency and better allocation of productive resources  
4. Enhancement of the competitiveness of the economy through the following 

four priority pillars, or interventions:  
• Improvement/Changes of the business and economic environment.  
• Enhancement and modernisation of business activity.  
• Strengthening the outward orientation of the secondary and tertiary 

sectors.  
• Enhancement of research, technology and innovation.  

5. Development of human capital  
6. Promotion of equal opportunities and strengthening social cohesion  
7. Fostering the knowledge-based economy  
8. Balanced regional and rural development  
9. Protection of the environment and upgrading of the quality of life  

 The development policy aims additionally to contribute positively towards 
the transition to the knowledge-based economy, as well as safeguarding long-term 
sustainability on three levels/dimensions:  

• At the economic level: ensuring the long-run sustainability of 
public finances;  

• At the social level: contributing to economic and social cohesion; 
and  

• At the environmental level: promoting efficient management of 
natural resources).  

  
 To achieve internal macroeconomic stability, on the demand side, the 
Authorities aim to contain the annual rate of core inflation to about 2%, in line with 
the projected EU average, by adopting prudent monetary policy and by containing 
the fiscal deficit to 2,2% of GDP by 2006. These magnitudes would satisfy the 
relevant Maastricht convergence criteria and would be instrumental in enhancing 
(or at the very least in maintaining) the competitiveness of the Cypriot economy. 
The fiscal consolidation programme is also expected to contribute towards 
strengthening external stability, whereas the tax reform will shift the tax burden on 
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consumption thereby having a dampening impact on consumption and imports of 
consumer goods. On the supply side, emphasis is placed on the following areas: 

• restructuring the labour market aiming at enhancing the labour market 
flexibility and improving the quality of its human resources, thereby 
eliminating the imbalances between demand and supply in the labour 
market;  

• containing real pay increases within the range of productivity gains;  
• further enhancing conditions of competition, by strengthening the 

Commission for the Protection of Competition and the State Aid Authority;  
• the liberalisation of the utilities sectors.  

 Appendix 5 provides forecasts of key macroeconomic indicators 
incorporated in the Strategic Development Plan 2004-2006. It seems that some of 
these aggregates may fall short of their targets because some of the assumptions are 
not realistic. For instance, oil prices during 2004 and possibly for 2005 and 2006 
will be considerably higher than the $24/per barrel benchmark. In addition, 
economic growth in the Eurozone (and the UK, which is Cyprus major trading 
country) is lower than anticipated during the drafting of the Strategic Plan. These 
deviations, of course, do not take away from the philosophy and spirit of the 
economic convergence plan, or diminish the necessity and urgency of structural 
reforms and the Plan’s overall and timely implementation.18

 It is an accepted tenet in economic theory that growth depends on the 
accumulation of human and physical capital, the growth of the active labor force 
and on the efficiency with which they are used.

 
 
4.2. The Productivity-Competitiveness Drive Of Cyprus 
  
4.2.1. The Macroeconomic View: Productivity and Economic Growth 

19

                                                 
18 Given the small size and total openness of the economy of Cyprus, economic magnitudes 
are subject to higher forecasting errors due the variability of many exogenous factors 
(exchange rates, oil prices, trading trends, terrorism, etc). 
19 As was argued above, the augmented neoclassical growth models generally postulate that 
aggregate production is a function of three key inputs: human capital, reproducible or 
physical capital and the stock of labor, where technological progress is determined outside 
the model (exogenously). The production function can thus take the following form: 
 Y = Kα Hβ (A*N) 1- α - β    
where Y is output (GDP), K represents physical capital, H is human capital, A is the level 
of technological know-how, and N stands for the number of  people in the labor force. The 
parameters α and β represent, respectively, the share of physical and human capital in 
output and both have a value between zero and one. Technological progress is assumed to 
be labor augmenting. With economies becoming more knowledge-based, the input “human 
capital” takes on an increasingly more fundamental role in contributing to overall economic 
growth and productivity gains.  

 The ability to obtain more output 
from given inputs of labor and capital corresponds to growth in productivity. 
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 Productivity growth depends on the quality of physical capital, 
improvements in the skills of the labor force, technological advances and new ways 
of production organization and processing. Historically, the principal source of 
economic growth and increases in the standard of living and real incomes of people 
has been sustained gains in productivity, contributing to the improvement of the 
allocative efficiency of economic systems.  
 According to economic theory, output growth is the sum of growth in labor 
input and labor productivity. Empirical data over the long run, exhibit a robust and 
very high correlation between productivity growth and growth in the standards of 
living, because growth of real wages equals the growth in labor productivity. Using 
data for Cyprus for the period 1978-2004, we regressed GDP growth on 
productivity growth and produced the following results (see Appendix 6 for the 
data used for the regression): 
  
Δ%GDP   =   1.239   +   1.2958 Δ%PROD 

          (2.149)       (7.586) 
  
 R2 = 0.70                  F-stat = 57.55                       r = 0.835 
  
where Δ%GDP is the annual rate of growth of Gross Domestic Product and 
Δ%PROD is the rate of change of labor productivity. Values in parentheses below 
the estimated parameters are t-values. The results show that for every one-
percentage point change in productivity gains, GDP grows on average by an 
additional 1.3 percentage points. Additionally, the results confirm that there is a 
very high correlation (84%) between GDP growth and productivity growth. 
 Productivity gains also benefit consumers through better products at lower 
product prices and, in the medium term, through increased employment. Even if 
productivity gains are initially restricted to specific sectors of an economy, 
ultimately they are diffused beyond these sectors through changes in relative prices 
and associated increases in real incomes. In general, a country that experiences 
strong and sustained productivity growth also sees its standards of living rising 
rapidly. Europe’s golden age of growth and convergence in the years following 
World War II, until at least the first oil shock, demonstrates this. 
  
4.2.2. The Lisbon Strategy 
 In March 2000 in Lisbon, the European Council has declared its objective 
for Europe to become the most competitive economy in the world by 2010 (what is 
now called “the Lisbon Strategy”). From the end-2004 vantage point, however, and 
judging from recent trends, it doesn’t seem that in the remaining years to 2010 the 
current EU productivity growth track will be sufficient to achieve the economic, 
social and environmental objectives formulated in the Lisbon Strategy. This makes 
it all the more urgent and imperative that member states expedite the 
implementation of the necessary structural reforms. The rapid technological 
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developments facing the EU today require the reorganization of productive 
processes and general economic life in new ways that facilitate an economic 
environment where producers and consumers are able to capitalize, exploit and 
benefit from emerging opportunities.  
 A key determinant of Europe’s recent under–performance in productivity 
growth, and by extension the relative underperformance of the EU versus the US, 
is insufficient innovative activity as well as under–investment and weak diffusion 
of information and communication technologies (ICT)20, in such areas as economic 
and commercial exploitation of innovations and in innovation drive, as measured, 
for instance, by the number of new patents. The sustained gains in productivity in 
the United States, even in the midst of the recent economic slowdown21, are 
credited to investments made in that nation’s technological and innovation assets, 
where the ICT revolution has stimulated enterprise re–organization and has altered 
the terms of competition22

Table 4 

. 
4.2.3 The Productivity Scorecard for Cyprus 
Compared with the average of the EU-15 member countries, productivity in Cyprus 
is low, especially in manufacturing and more broadly the industrial sectors. The 
level of productivity is higher in the services sector. Table 4 below provides some 
competitiveness indicators. 
  

  
Competitiveness Indicators 

  

Annual % change 

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1998-2002 
              (est) (5-year ave) 
Labour productivity 3.8 2.6 2.5 1.9 0.8 1.0 2.0 2.3 
Nominal earnings 5.0 4.8 7.0 4.8 5.3     5.4 
Real earnings 2.7 3.0 2.8 2.7 2.4     2.7 
Unit labour costs 1.1 2.1 4.4 2.8 4.4 4.5 1.5 3.0 

Source: Statistical Service of the Republic of Cyprus. 
                                                 
20 The performance of the EU in innovation is reviewed in the European Innovation 
Scoreboard 2001, SEC (2001) 1414, 14.09.2001. 
21 Productivity growth patterns have historically been pro-cyclical, tending to decline 
during recessions and to grow during recoveries, reflecting perhaps the fact that enterprises 
hoard labor. 
22 In the period 1992-99 ICT expenditures in the EU amounted to 5.6% of GDP, whereas in 
the US the figure was 8.1%. Empirical estimates suggest that ICT contributes around 0.5 
percentage points to GDP growth in the EU, but close to 1 percentage point in the US. See 
European Competitiveness Report 2001, Commission Staff Working Paper. SEC(2001), 
1705, 29.10.2001 
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The current state of technology lags considerably behind the more advanced 
European counterparts, while time and money spent on training and retraining of 
human resources is still low, and the use of new and improved production 
processes and techniques and modern management methods are still at the 
traditional stage.  
 

Table 5 
  

Output Gap, Potential Growth and Contributions to Potential Growth 
  

Year 
Output Gap (as % 

of Potential Output) 
Potential GDP Growth 

(annual % change) 
Contributions to Potential GDP 

Growth* 
      Labor Capital TFP 

1996 0.01 3.89 0.84 1.59 1.46 
1997 -1.41 3.77 0.85 1.33 1.59 
1998 -0.73 4.08 0.82 1.48 1.78 
1999 -0.24 4.22 1.00 1.32 1.90 
2000 0.35 4.36 1.02 1.42 1.92 
2001 -0.07 4.44 1.14 1.42 1.89 

* Labor and Capital contributions are derived by multiplying labor and capital growth rates 
by their respective factor shares. Labour, Capital and TFP contributions add up to Potential 
Growth. 
Source: Republic of Cyprus, Planning Bureau, 2004. 
 
 A decomposition of total factor productivity reveals that the contribution of 
labor to potential GDP growth is on an upward trend and currently stands at 
slightly above1.0% (up from about 0.8% in the mid-1990s). On the other hand, the 
contribution of capital is close to 1.5%, while total factor productivity (TFP) has 
followed an upward trend since the mid-1990s and is currently approaching 2% 
(See Table 5 above). 
 As mentioned above, productivity gains can also accrue significantly from 
improvements in the broader infrastructural facilities, the responsibility for which 
lies with the State. Transport and telecommunication facilities are frequently 
mentioned as fundamental facilitators for the overall improvements in economic 
efficiency, but investments in education and human resources are also significant 
contributors to productivity gains. Both the manufacturing and services sectors 
would benefit from such infrastructural investments. The competitiveness of the 
tourist sector in Cyprus has been gradually eroded over the last few years 
compared to competing destinations in the neighboring Mediterranean region, due 
in part to the rising cost and the relatively higher prices of offering comparable 
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tourist products, but also due to the lack of well-developed infrastructure and 
adequate availability of complementary/ancillary tourist services/facilities (golf 
courses, marinas, agro-tourism, eco-tourism, conference tourism, etc). Public 
investment expenditures as a percentage of GDP are on the decline over the last 
years. 
4.2.4.  Human Capital: Productivity and Economic Growth 
 Increasingly modern economies are becoming knowledge-based 
economies. This means that it is the mental power of the human capital, not its 
physical power that is the main contributor to growth and productivity gains. This 
is particularly relevant for Cyprus, which derives over 70% of its value added from 
services. Human capital covers a broad range of skills, from those highly intensive 
in science and education to those developed through training and upgraded through 
lifelong learning. It is crucial that the labor force in Cyprus possesses the skills that 
are necessary to realize the country’s national economic, social and employment 
ambitions, as well as to stay competitive both within Europe and in an increasingly 
competitive global economic environment. A skilled labor force plays a 
fundamental role in productivity growth, and by extension in overall economic 
growth and development. Investment in human capital (as well as the stock of 
human capital) in an economy is accompanied by significant positive 
externalities.23

 Human capital, especially in technology–driven sectors, contributes to 
productivity growth both through the accumulation of knowledge and its diffusion 
and through the smooth matching of the demand for skills and their supply. As 
noted earlier, technology–driven sectors in the EU have led productivity gains and 
this is highly correlated with the fact that employment growth in these sectors, 
undoubtedly more human capital intensive than elsewhere in the economy, has 
been strong for a number of years now.

  

24

                                                 
23 An externality is an effect (positive or negative) that an activity of one economic agent 
(individual or firm) may have on another agent’s well being that is not taken into account 
by the normal operations of the free enterprise price system. Recall that in a Pareto-efficient 
situation, all costs are fully accounted for in the price of the good. In a situation where not 
all costs are compensated, certain benefits accrue to third parties. This is a case of a positive 
externality. On the other hand, an externality that harms someone is called negative 
externality. In the case of production, a negative externality exists when a firm does not pay 
for all costs generated by the production process.  (See any of a number of intermediate 
microeconomics textbooks, such as Perloff, 2001; Keat &Young, 2003; Nicholson, 2004; 
or Pindyck & Rubinfeld, 2001). Investments in human capital produce positive externalities 
because the social benefits—the benefits accruing to the economy as a whole—exceed both 
the costs and the gains of individual economic agents (people or enterprises). These social 
benefits are associated with the complementarity of skills and knowledge in the 
development of new technologies, with the rate of innovation and with the creation of 
further knowledge that expands the range of technological and economic opportunities. 
24 See Employment in Europe 2001, European Commission, 2001. 

 Overall, the demand for labor in the EU 
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in recent years has shifted away from traditional skills towards modern and high–
skilled human capital labor and it reflects changes in the content of jobs themselves 
rather than changes in the sectoral allocation of employment. 
 Sustained income and productivity growth depends crucially on smooth 
adjustments in the labor market. Skill imbalances are invariably very disruptive of 
this process and preventing them is becoming an important challenge in an 
environment of rapid technological change associated principally with the 
expanding diffusion of ICT across industries and economies. Given the on–going 
technological transformation, the skill intensity of the Cypriot economy will 
increase. It is essential, therefore, that a set of coherent and synergistic policies – 
education, science, training, mobility, etc. – reinforce each other to ensure that the 
emerging demand for skills is met on a sustainable and uninterrupted basis. These 
issues are of course fundamental components of the Lisbon agenda and Cyprus, as 
all member states especially the countries of Central and Eastern Europe, need to 
make progress in the area of human capital development. 
  
 Knowledge (and the capacity to use it effectively) is thus a key to the 
competitiveness of the Cypriot economy, as any other modern economy. New ways 
of education and training have to be explored, and the use of technology for 
learning must be reinforced to facilitate access to learning as well as improve the 
quality of learning. To ensure that Cypriots have the required knowledge and skills, 
and consistent with the Lisbon Strategy, the Government of Cyprus has 
consistently provided for the following measures in the recent annual and long 
range Development Plans in order to develop and implement coherent strategies 
and practical measures to foster lifelong learning for all:25

• Implementation of the acquis communautaire with regard to working 
conditions 

  

• Promotion of diversified forms of employment, such as contract, partial 
employment, flexible schedules  

• Creation of conditions for regulating professions in Cyprus with the 
intention to harmonize with the acquis and for the mutual recognition of 
diplomas 

• Better utilization of human resources by narrowing quantitative and 
qualitative imbalances in the labor market. 

• Utilization of the idle female labor force with the creation of further 
infrastructure and facilities (such as pre-primary classes, partial 
employment, flexible working schedules, etc). 

• Improvements in manpower training 

                                                 
25 See Making a European Area of Lifelong Learning a Reality, Communication from the 
Commission to the European Parliament and the Council, COM (2001), 678 final, 
21.11.2001. 
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o Participation in EU programs for the promotion of cooperation 
between Cypriot and EU entities for training schemes 

o Promotion of training programs for the use and diffusion of ICT 
(see below for more on this issue) 

o Promotion of programs for the upgrading of managerial 
competencies at the place of work 

o Promotion of new methods and concepts in the organization and 
development of enterprises  

  
4.2.5.  Utilization and Diffusion of ICT: Determinants of Productivity Growth 
 In the context of adopting the Lisbon agenda and responding to the global 
change drivers, Cyprus has given special emphasis in promoting the necessary 
measures in the information and telecommunications technology (ICT) area, 
including the following: 

• Promotion of EU standards with regards to ICT, including the protection 
of citizens’ rights for the privacy of personal information 

• Emphasis of the subject of ICT in education and the connection of 
educational institutions with the Internet. 

• Encouragement of E-Commerce 
• Upgrading of telecommunication connections of Cyprus with the 

neighboring countries 
• Upgrading of the labor force in ICT issues and creation of specific training 

programs in ICT. 
 Over the last couple of years, considerable progress has been achieved in 
meeting these targets: the preparation of a National Strategy for the Development 
of Information Society has just been completed, new legislation transposing the EU 
acquis with regard to eCommerce and eSignatures is in place, eGovernment plans 
have been further implemented and the use of ICT in schools has been significantly 
further advanced. Noteworthy is also the provision as from the beginning of 2004 
of web-enabled services for income tax returns as well as for customs clearing. In 
addition, the support for R&D activities and innovation has been strengthened with 
the latest figures of 2002 showing an increase in absolute terms of R&D spending 
of 23,4% over the previous year, while the R&D spending as a percentage of GDP 
has increased from 0,27% in 2001 to 0,32% in 2002.  
  
 Appendix 7 lists some selective indicators relating to the knowledge-based 
society, indicating that much progress has been achieved, but that there are still 
considerable gaps in some areas in reaching the EU standards.  This points to the 
fact that the transition process needs to be speeded up. 
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4.2.6.  Research and Mobility: Innovation and Productivity 
 The EU Commission has also recognized that mobility of researchers and 
skilled professionals is crucial to enhancing the transfer of knowledge and of 
technology across different actors in the European research and innovation system, 
including industry26

 Within this context, one of the elements of the Development Plans of 
Cyprus has been the encouragement of research and the emphasis on the 
information society.

. The Commission’s interest in issues of mobility of 
professionals and researchers is long-standing, with an increasing emphasis in 
recent years, as can be seen in the various initiatives surrounding the 6th 
Framework Programme, and continuing into the 7th Framework Programme. 

27

o Utilization of opportunities for participation in common EU 
programs 

 The following are a number of relevant measures envisioned 
in the recent Development Plans: 

o Encouragement of co-operation among research agencies and 
enterprises for the promotion of research programs for mutual 
benefit 

o Strengthening of the research infrastructure with emphasis in the 
fields of information technology, energy conservation and 
alternative renewable sources of energy, telecommunications, 
conservation of water resources, the environment, etc 

o Promotion of cooperation with research entities abroad for the 
transfer of know-how to Cyprus 

  
4.3.  Competition And Regulatory Policies 

 As noted in the Introduction, Cyprus has a free market economy with 
conditions of relative intense competition, as reflected by the relatively large 
number of small firms operating in the various sectors of economic activity. In 
addition, even in sectors with oligopolistic market conditions (such as banking and 
insurance) liberalization has intensified competition with significant presence of 
foreign interests. The last bastions of monopolistic privileges (the utilities: 
telecommunications, electricity, air transport, as well as the various agricultural 
commodity marketing boards) have all been liberalized and competition is already 
evident with new entrants setting up business.  
 The reforms in competition policy, state-aid and anti-trust all aimed at 
harmonizing the national legislation to the acquis, with a view to facilitating the 
                                                 
26 See Mobility Strategy for the European Research Area, Communication from the 
Commission, 
COM(2001) 331 final, June 2001. 
27 It is noted that research in Cyprus is lagging considerably behind the other EU members. 
This is indicated by the expenditures on research, which stand at 0.5% of GDP, compared 
with 2% - 4% in the EU countries.  
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functioning of a free enterprise market economy and safeguarding that conditions 
of “fair” competition prevail in all economic sectors. Even before applying for 
accession to the EU, Cyprus had initiated the harmonization process in the area of 
competition. As a result, in the anti-trust area (prevention of abuse of dominant 
position, merger control) the acquis regarding competition was largely transposed 
into the national legal order by 1999. 
 The relevant administrative body for competition issues is the Commission 
for the Protection of Competition (CPC), which was set up in 1990 and is 
completely independent from any political influence. The powers and authority of 
the CPC have been reinforced by the second amendment to the Protection and 
Competition Law (Law 207/89), which was enacted into law in 11/2000. There are 
two key elements in this amendment: (1) the investigative powers granted to the 
CPC have been increased, providing for the imposition of fines for non-cooperation 
of enterprises with the CPC (up to 10% of an enterprise’s annual turnover); and (2) 
spot investigations and searches were now possible without previous warning (in 
the past, this was possible only in exceptional cases). The Cyprus competition 
legislation is currently under review in order to accommodate the provisions of the 
new EU Council Resolution 1/2003. 
 With regard to state-aid, the Public Aid Control Law, which entered into 
law on 30 April 2001, incorporated the principles of Article 87 of the EC Treaty 
and the relevant substantive rules on horizontal, regional and sectoral aid, and 
provided for the establishment of the Office of the Commissioner for Public Aid 
(an independent body) entrusted with the administrative control of state aids. The 
first implementing Regulations of the said Law, related to public aid to SMEs, 
training and research, and development were also approved in April 2001. Since then, 
supplementary regulation concerning the rescuing and restructuring of firms in 
difficulty, guarantees, and environmental protection, as well as secondary 
legislation on state-aid elements in sales of land and buildings by public 
authorities, was enacted and entered into force. In brief, the reforms in the area of 
state-aid were aiming at the completion and effective implementation of the 
harmonised legislation on state-aid, with a view to rationalising public intervention 
in the economy, safeguarding conditions of “fair” competition and enhancing the 
effective functioning of the market mechanism.  
 The notification of all existing state-aid schemes was completed on 30 
October 2001, while the assessment process of all notified schemes was completed 
by the end of March 2003. The assessment process implied the examination by the 
Public Aid Authority of the compatibility of a wide range of measures with the 
Public Aid Law Control, in particular in the area of the fiscal sector, 
manufacturing, trade, tourism, human resource development, etc. According to the 
State Aid Survey for 2003, the state aid granted to all sectors of economic activity, 
except agriculture, fisheries and stock farming amounted to 1.76% of GDP. This is 
expected to be reduced to about 0.5%, roughly to the EU average. 
  



Savvas C. Savvides 

 214 

5.  PROSPECTS AND CHALLENGES FOR CYPRIOT ENTERPRISES 
 
5.1.  The EU and Global Change Drivers 

 The global change drivers (globalization, the revolution in information 
technology, deregulation/liberalization, dismantling of trade restrictions in the 
framework of the WTO as well as on a regional basis in the framework of the 
establishment of regional customs unions, elimination of state protection and 
subsidization, etc) affecting the competitive structure and conduct of firms (cost 
strategies, revenue-maximizing strategies, business process re-engineering, product 
quality and safety features, etc) are frequently stronger than, and take a precedent 
over, the EU-related ones.  
 The impact of these changes on Cypriot enterprises will continue to depend 
amongst other things on their corporate ability and capacity to manage change. On 
this score, long before accession, Cyprus was forward-looking and started planning 
and introducing the necessary reforms. In this context, companies that were able to 
adapt well to these global change drivers are likely to perform well when faced 
with the additional challenge of operating in the EU internal market. There is no 
denying that enterprises will shoulder additional costs in adopting relevant 
measures of the acquis, but the transition will be smoother and the burden lighter 
for those companies that can manage change. The more uncompetitive enterprises, 
which have barely changed their strategies, or are still “pampered” under 
unsustainable protectionist national regulation and state aids, will find the 
adjustment more difficult and the transition costs more severe. 
 For Cyprus, and the other nine new members, of course, accession to the 
EU is far from being one-sided, where the country would bare only the costs of 
harmonization (borne by enterprises and the government) and the loss of freedom 
of policy movements. Gaining access to a frontier-less internal market of some 450 
million consumers, where there are no barriers to the movement of goods and 
services, labor and capital, is of course, the big, sweet carrot, at the end of the 
“stick”. Therefore, candidate countries need to adopt before accession the entire 
internal market product-related regulation. 
  
5.2.  EU Harmonization: Broad Implications for Cypriot Enterprises  

 Of the three broad EU legislation categories mentioned in Section 3, 
perhaps the one that needs special attention in the third one, and the one that 
countries need to have a clear idea of the impact of its adoption on their economies 
and societies. It has perhaps the highest potential short-run cost implications on 
enterprises (including their very existence) and government budgets, but potentially 
the highest medium and long term efficiency and environmental / quality of life 
benefits. It is also the area that governments and enterprises may underestimate 
their significance and therefore not take the necessary measures on time, obviously 
due to the immediate financial burden. 
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 These process-related regulations/measures by their nature tend to be most 
resisted by enterprises due to the financial imposition and complexity of their 
implementation, requiring frequently entire restructuring and reengineering of 
processes, installation of new equipment, building new premises, adoption of new 
health and safety rules, compliance with environmental regulations, training and 
retraining of personnel, etc.  
For instance, health and safety measures involve an initial investment followed by 
a stream of recurring operating expenses. The various costs will consist of 
investments in new machinery (and/or buildings) to bring them up to standards 
required by the relevant EU directives, new production processes that safeguard 
safe and healthy working conditions, and limit the exposure of workers to 
hazardous substances, prepare and follow manuals for handling heavy materials, 
in-house inspection and control mechanisms, apply certain standards for using 
protective devices, apply standards for working with display screens, apply 
standards for working conditions in various occupations (such as on fishing 
vessels, construction, loading docks at ports, mines, etc). 
 So what are the benefits, if any, to enterprises from adopting the health and 
safety rules and regulations? It is generally accepted that the benefits are medium 
to long term and accrue to companies in the form of lower absenteeism, lower 
incidences of accidents (translating to fewer lost days and lower medical costs and 
insurance coverage), and better overall working conditions, which may translate to 
higher productivity. These costs and benefits are not easily quantifiable. One thing 
is clear however: the costs are largely borne by the enterprises, while the benefits 
are shared by the companies themselves, but also by the individuals due to 
improved quality of life, as well as by the state and insurance companies due to 
improved health and lower accident rates. 
 
5.3.  The Enterprise View: Productivity, ICT and Business Growth 

 At the enterprise level, the innovative firms that manage to achieve 
sustainable growth in labor and total factor productivity, by restructuring their 
production processes and overall work patterns and modernized their operations, 
which will permit them to have lower per unit costs of production and other non–
cost characteristics, compared with other domestic, EU and international firms, will 
be able to strengthen their competitive position. Such productivity growth may 
make it possible to finance a firm’s expansion plans. But it also offers the 
possibility to a firm to sustain real wage increases. The ICT revolution and the 
emergence of the knowledge economy have shifted the demand for labor towards 
skills suitable for the new technologies.28

                                                 
28 See a recent study by the Cyprus Authority for Development of Human Resources.  
Projections of Employment in Cyprus—2000-2010,  (February 2003).  (in Greek).. 

 Knowledge-intensive sectors have been 
driving employment creation in Cyprus in recent years, but productivity 
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developments have been less favorable than in the EU, but especially so compared 
with the US.  
 The benefits from ICT production and use materialize through various 
possibilities and through changes in a variety of business practices. Firms clearly 
benefit from improvements in the organization of production and distribution, from 
better inventory management and from cost reductions associated with substitution 
of more efficient and powerful computers for certain categories of white–collar 
labor. Essentially, the role of ICT in enterprises is one of processing information 
and, thus, reducing co-ordination costs such as for example inventory management 
(Coase, 1960).29

 It should be noted also that as economies develop and mature, further 
productivity gains depend less on capital accumulation and more on innovation 
undertaken by public and private institutions and by enterprises. It is thus 
imperative that the Authorities in Cyprus facilitate the conditions that would induce 
and encourage innovation and the use and diffusion of ICT. Even though the 
Strategic Development Plan 2004-2006 of Cyprus addresses these issues, in the 
framework of the Lisbon Strategy, it seems that it does not go far enough and has 
perhaps failed to transmit the urgency of implementing the elements of the strategy 
in their entirety. For instance, there are still some barriers to entry and new firm 
creation in certain sectors, the relations between firms and science/academia in 

  
 Sophisticated Supply Chain Management (SCM) systems have been 
developed to help enterprises to improve overall operational efficiency through 
each link of a firm’s supply chain, from supplier to customer, primarily by 
fostering better communication and cooperation within each link by all parties 
involved. SCM can enhance the profit potential of enterprises primarily through the 
reduction in costs by making the firm more efficient and cost-effective across the 
entire system and by minimizing total system-wide costs, from transportation and 
distribution to inventories of raw materials, work in process, and finished goods. 
Firms can thus respond more effectively to changes in the demand of their 
products. The use of ICT could also make possible an improvement in competitive 
conditions, thus increasing efficiency and reducing prices. Finally, the emergence 
of new industries and sectors has been only possible because of the intensive use of 
ICT. 

                                                 
29 The 1991 Nobel laureate in Economics Professor Ronald Coase postulated that a 
company compares the costs of organizing an activity internally with the cost of using the 
market system for its transactions. The costs incurred by using resources outside was what 
he called “transaction costs.” In addition to transaction costs, there are two other categories 
of costs: coordination costs and information costs. Coordination costs arise because of the 
uncertainty and complexity of such tasks as timing the deliveries, meeting customer 
specifications, making alternative payments arrangements, and forecasting needs. On the 
other hand, information costs arise because information is essential for the proper 
coordination activities between the firm and its business partners.  
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research and innovation are nowhere near the extent to which they exist the rest of 
Europe, and far behind the US, and the transition from the stage of the conception 
of an innovation to the stage of commercial exploitation is extremely difficult. 
 Many of the costs that will be born by Cypriot enterprises and society in 
general will perhaps not arise from adopting the EU regulations, which necessarily 
impose new or different standards. For Cyprus, many of these elements of the 
acquis are embodied in existing national laws and regulations (product-specific 
trading regulations, labour laws, anti-trust, social policy, etc). The costs would 
mostly be “market-determined” from the need of companies to upgrade and 
modernize their production facilities (plant, machinery and equipment) and 
production processes in order to remain competitive in a liberalizing market 
environment, both on a European and global scale. On the institutional level, the 
new perspective for the Cypriot authorities is not their commitment to harmonize 
the laws, but more importantly to enforce these laws, namely to adopt the specified 
minimum standards. The state is responsible for setting the necessary institutions 
and mechanisms to ensure compliance by reinforcing existing inspectorates or 
changing the way they monitor compliance.  
 The table below shows crude estimates of the additional costs of accession 
in terms of percentage of GDP. 
 

Table 2 

Additional Costs Incurred due to Accession (% of Current GDP/annum) 

  19997-2002 2002 – 2012 2012 - 
Environment       
   Capital Costs 2 – 2.5 2 – 2.5 2 – 2.5 
   Operating Costs 1.0 2.0 2.5 
Social Policy       
   Health and Safety 0.25 0.5 0.5 
Transport       
   Infrastructure 2.0 2.5 2.5 
   Acquis and Restructuring 0.25  0.5 0.5 

Source: Witold Orlowski and Alan Mayhew, “The Impact of EU Accession on Enterprise 
Adaptation and Institutional Development in the Countries of Central and Eastern Europe,” 
Sussex European Institute, Working Paper No. 44, 2001, p. 45 
 
 As mentioned before, the most controversial and politically sensitive area 
of harmonization, not only for Cyprus but perhaps for all new members, has been 
and continues to be the issue of state aids and subsidies, which may take a number 
of forms (overt or covert): agricultural subsidies, subsidization of energy costs, 
grants for capital investments, grants to subsidize business set up costs and the 
hiring of targeted segments of the labor force, uncollected taxes and pension 
contributions, subsidization of financing costs from state-owned financial 
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institutions, write-off of debts, subsidization of state-owned companies (airlines, 
telecommunications, mining, manufacturing, etc.), and many other forms.   
 On the competition front, beyond undergoing restructuring and 
bearing the extra costs of harmonization during the accession process, 
domestic enterprises will have to face the potential competition and the 
potential displacement of their products from EU enterprises after full 
membership. Additional cost pressures after accession are likely to come 
from rising real wages and the real appreciation of national currencies. 
 It has been established that productivity gains constitute a basic factor 
affecting competitiveness. Therefore, to withstand and cope with this increased 
competition and exogenous cost influences, such as the exchange rate appreciation, 
Cypriot enterprises need to be innovative and to stay competitive by working on 
both the cost side and the revenue side of their profit equation. Through the 
adoption of new technology, business process re-engineering, sourcing of raw 
materials, outsourcing, selling non-essential business entities, and a number of 
other cost-management strategies, enterprises should constantly strive to increase 
the productivity of employed resources. 
 

6.  CONCLUDING COMMENTS 

 As for all member states of the EU (new and old), the attainment of the 
objectives of the Lisbon Strategy constitutes for Cyprus an efficient framework for 
implementing the necessary structural reforms aiming at promoting the 
improvement of the functioning of the market mechanism and the enhancement of 
the productive capacity of the Cyprus economy. Overall, the evidence so far shows 
that the Cyprus economy is satisfactorily advancing on the structural reform 
process dictated in the Lisbon Strategy.  
 To increase the diversification of the economy towards higher value-added 
activities, a three-pillar strategy was drafted aiming at the promotion of structural 
changes in the product, capital and labour markets, the fostering of the knowledge- 
based economy and the amelioration of the constraints to sustainable development, 
by means of a supportive development strategy. The latter is largely based on two 
priority pillars: the expansion and upgrading of basic infrastructures and the 
development of human capital (promotion of equal opportunities and strengthening 
of social cohesion). With respect to the public finances, the 2004-2007 
Convergence Programme sets out a specific fiscal consolidation plan aiming at 
bringing the fiscal deficit and the public debt within the range of the Maastricht 
convergence criteria and the provisions of the Stability and Growth Pact, especially 
in view of Cyprus’ target for early accession to the ERM and eventually to the 
Eurozone by 2007.  
 The real challenge for Cyprus, and all other nine new member countries, is 
how to disseminate the new market philosophy and business culture and how to 
pass down to each and every economic agent the urgency of the necessary changes 
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and of the new way of viewing and doing things. All social partners (the 
bureaucratic machinery, the businesses, the workers, the consumers, etc) need to be 
actively involved in this information campaign so that everybody is made aware of 
the implications of harmonization to the EU laws and the potential impact that 
these changes will have on their daily operations and daily lives.  
 Such information campaigns/measures are a sine qua non in order to 
minimize the potential resistance that is expected from such dramatic institutional, 
economic and social changes. Resistance would be expected from a number of 
affected groups in different capacities: (1) from firms having to change production 
processes, to respect the environment, to ensure the health and safety of workers, 
(2) from business and professional lobbies interested in promoting and 
safeguarding their special interests; (3) from consumers as individual purchasing 
agents needing to be informed of their consumer rights; (4) from labor unions as 
defenders of workers’ rights; (5) from various social groups wanting to safeguard 
and/or enhance their established privileges; and other socioeconomic groups. 
 With the accession of Cyprus in an enlarged EU market of some 450 
million people, the Cypriot enterprises will operate in a very competitive 
environment, where only the fittest would be able to survive. The enterprises and 
the sectors that are able to sustain productivity increases in the face of rising wage 
and other costs will be the ones to weather the storm and withstand the onslaught 
of competitive pressures from the EU, and the world. On their part, governments 
must endeavor to facilitate flexible and efficient labor and financial markets, while 
constantly improving the infrastructural facilities in order to foster sustainable 
gains in productivity. 
 Beyond being burdened with additional costs, to conform to the acquis, 
enterprises need to change their business mentality and their business processes. 
They need financial strength and operational dynamism, achieved through 
technological upgrading and business process re-engineering and modernization, in 
order to gain operational efficiency and effectiveness. They also need to be more 
flexible to the changing global business environment: They need to be innovative, 
use modern financing vehicles (including leasing, debt instrument and IPO), 
introduce flexible working conditions, and enter into collaborations with other 
European companies.    
 Yet, financial strength and operational efficiency are no longer the only 
critical success factors. The successful enterprises will have to respect the rights of 
workers and provide for their health and safety at the place of work, they will have 
to exhibit social responsibility by respecting the health and safety of consumers as 
well as by contributing to the protection of environment, they need better corporate 
governance and respect to investors and other stakeholders.  
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Appendix 1 

 
Inflation and Unemployment Rates (October 2003)  

EU Member States, EFTA countries and Candidate Countries 
EU-25 Countries 
  Inflation Unempl.     Inflation Unempl. 
Austria  2.3 5.5   Cyprus 2.0 3.7 
Belgium 2.7 8.2   Czech 

Republic 
3.1 8.1 

Denmark 1.6 5.5   Estonia 4.0 10.1 
Finland 0.6 9.2   Hungary 6.4 5.7 
France 2.3 9.6   Latvia 7.2 10.1 
Germany 2.2 8.9   Lithuania 3.1 12.2 
Greece 3.3 9.3   Malta 2.7 8.0 
Ireland 2.5 4.7   Poland 4.6 19.1 
Italy 2.1 8.9   Slovakia 3.4 17.6 
Luxembourg 4.1 3.8   Slovenia 6.3 6.5 
Netherlands 1.5 3.7         
Portugal 2.4 6.4         
Spain 3.6 11.4         
Sweden 1.5 4.8         
U.K. 1.2 5.0         
EU-15 
Average 

2.1 8.0   EU-25 
Average 

2.3 9.1 

              

EFTA Countries   Candidate Countries 
  -  Norway 1.4        -  Romania 28.6 8.6 
  -  Switzerland          -  Bulgaria 7.6 17.7 
   - Iceland 2.9        -  Turkey     
  
Source: Eurostat, the Statistical Office of the European Communities. Statistics in Focus, 
Economy and Finance.  
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Appendix  2 

  
  

GDP per capita in 2003 in PPS, EU25 = 100  
EU Member States, EFTA countries and Candidate Countries 

EU-25 Countries 
Luxembourg 208   Spain 95 
Ireland 131   Cyprus 83 
Denmark 123   Greece 79 
Austria 121   Slovenia 77 
Netherlands 120   Portugal 75 
United Kingdom 119   Malta 73 
Belgium 116   Czech Republic 69 
Sweden 115   Hungary 61 
France 113   Slovakia 51 
Finland 111   Estonia 48 
EU-15 Average 109   Lithuania 46 
Germany 108   Poland 46 
Italy 107   Latvia 42 
Euro-zone Average 107       
EU-25 Average 100       
          

EFTA Countries   Candidate Countries 
  -  Norway 149      -  Romania 30 
  -  Switzerland 129      -  Bulgaria 29 
   - Iceland 116      -  Turkey 27 

  
Source: Eurostat, the Statistical Office of the European Communities. Statistics in Focus, 
Economy and Finance, 27/2004, “GDP per capita in Purchasing Power Standards for EU, 
Candidate Countries and EFTA - Nowcast 2003”. 
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Appendix 3 

 
Major Milestones in the Creation of the European Union 

  
1951 Establishment of the European Coal and Steel Community (member states: 

Germany (West), Italy, Belgium, Luxembourg, and Netherlands)  
1957 The Treaty of Rome establishes the European Economic Community 

(signatories: same six countries as above). At the same time, the European 
Atomic Energy Commission (EURATOM) is created. 

1973 Accession of the U.K., Ireland and Denmark 
1979 Establishment of the European Monetary System 
1981 Accession of Greece (the number of members increases to 10). 
1986 Accession of Spain and Portugal 
1986 Signing of the Single European Act 
1992 Signing of the Maastricht Treaty providing for the establishment of the 

European Union (EU). The U.K. was granted the opt-out clause on the 
Social Charter and Monetary Union 

1993 Establishment of the European Union 
1995 Accession of Austria, Sweden and Finland ( the EU now numbers 15 

members) 
1998 The countries to comprise the members of the Eurozone are determined  
1999 Launch of the Euro in 11 countries. Locking of national exchange rate 

versus the Euro. 
2002 The Euro (notes and coins) becomes legal tender in the 12 Eurozone 

countries. 
12/12/2002 The enlargement of the EU by 10 members is decided in Copenhagen 
1/5/2004 Accession of the 10 new members: Cyprus, Malta, Czech Republic, 

Hungary, Poland, Slovenia, Slovakia, Latvia, Lithuania, and Estonia). The 
number of EU members increases to 25. 

 



EU-Accession Of Cyprus: Implications And Challenges For Enterprises 

 223 

 
Appendix 4 

 
Ten Years of Internal Market: The Scorecard (1992-2002) 

 
Economic benefits 
·EU GDP in 2002 is 1.8 %age points or �164.5 billion higher thanks to the Internal 
Market. 
·About 2.5 million jobs have been created in the EU since 1992 that would not 
have been created without the opening up of frontiers. 
·Extra prosperity to the cumulated value of �877 billion over the  last ten years has 
been created. That means �5,700 per household on average. 
·The Internal Market has enhanced the ability of EU firms to compete in global 
markets. EU exports to third countries have increased from6.9% of EU GDP in 
1992 to 11.2% in2001. 
·The Internal Market has made Europe a much more attractive location for foreign 
investors. New inflows of foreign direct investment into the European Union have 
more than doubled as a percentage of GDP. 
  
Benefits for citizens/consumers 
·A wider choice of high quality goods and services: according to are cent 
Commission survey, 80% of EU citizens believe that the Internal Market has led to 
wider choice and 67 % that it has led to improved quality. 
·In many cases, cheaper prices for goods and groceries thanks to the opening up of 
national markets and the resulting increase in competition. 
·Lower telecommunications tariffs: technology combined with Internal Market 
liberalization means, for example, that prices charged by the old national 
monopolies for national calls have been reduced by around 50% on average and 
those for international calls by around40%. 
·Lower airfares: a recent study estimates that the price of promotional fares fell by 
41 % between 1992 and2000. 
·More than 15 million EU citizens have moved across borders to work or to enjoy 
their retirement. They enjoy proper welfare protection and can vote and stand for 
office where they live. One million young people have completed part of their 
studies in another country with the help of the Erasmus program. 
·Shoppers have full consumer rights when shopping outside their own country. 
·Those contracting entities that have applied EU procurement rules have made 
savings. 
 
Benefits for business 
·Trade within the EU has become much easier. The absence of border bureaucracy 
has cut delivery times and reduced costs. Before the frontiers came down, the tax 
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system alone required 60 million customs clearance documents annually: these are 
no longer needed. 
·The mutual recognition principle means that in most cases companies can do 
business across the EU by complying with the rules in their home Member State. 
·In many cases, rather than adding to red tape, Directives and Regulations replace a 
large number of complex and different national laws with a single framework, 
often reducing compliance costs for businesses, who pass those savings on to 
consumers. 
·Business is positive about the Internal Market: Over 60% of companies exporting 
to more than 5 EU countries said that the Internal Market had helped to boost their 
cross-border sales. 
·New export markets have been opened up to small and medium-sized enterprises 
(SMEs) who previously would have been prevented from exporting by the costs 
and difficulties involved. 
·Companies are now able to bid for contracts to supply goods and services to public 
authorities in other Member States, thanks to the opening up of public 
procurement. 
·SMEs have benefited from lower electricity costs in those Member States where 
this segment of the market has been opened up to competition. 
  
 
Source: Commission of the European Communities, “The Internal Market -- Ten 
Years without Frontiers,”  (November 2002). 
 

 
Appendix 5  

  
Selected Macroeconomic Forecasts for Cyprus Incorporated in the  

Strategic Development Plan 2004-2006  
  
  2003 

  
  

2004 
Proj. 

2005 
Proj. 

2006 
Proj. 

1998-
2002 

Average  

 2003-
2006  
Average  

Output Indicators             
GDP (current market prices, CYP mil) 6661 7080 7570 8100 7.2% 6.9% 
GDP (constant 1995 prices, CYP mil) 5226 5435 5690 5950 4.1% 3.8% 
GDP Growth (constant prices) (%) 2.0 4.0 4.6 4.6 4.1 3.8 
Potential GDP Growth Rate (%) 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 
Output Gap -2.5 -0.5 +0.1 +0.1     
Per Capita GDP (CYP) 9385 9920 10550 11200 6.1% 6.3% 
Per Capita GDP ($) 17832 19040 20240 21500 0.0% 10.5% 
Per Capita GDP (EURO) 16142 17060 18150 19250 6.3% 6.1% 
Labour Market Indicators             
Unemployment Rate (%) 3.5 3.4 3.2 3.0 3.3 3.3 
Participation Rate (15-64 years old) (%) 70 70 70 70 70 70 
Productivity Increase (%) 1.5 3.1 3.5 3.4 2.3 2.8 
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Real Wage Growth Rate (%)  1.0 3.3 2.5 2.5     
Unit Labour Cost (%) 4.1 2.0 1.1 1.2 3.0 2.1 

Savings-Investment             
Domestic Savings as % of GDP 12.6 14.7 15.6 16.5 14.8 14.9 
Investment as % of GDP 18.3 18.4 18.6 18.8 20.0 18.5 
External Balance             
Current Account Balance (CYP mil) -290.8 -149.3 -128.0 -111.8     
Current Account as % of GDP -4.4 -2.1 -1.7 -1.4 -3.7 -2.4 
Number of visitors (000) 2297.3 2412 2550 2700 3.0% 2.6% 
Receipts from Tourism (CYP mil.) 1025.2 1100 1200 1300 6.1% 3.4% 
Fiscal Balance             
Fiscal Deficit(-) / Surplus(+) -358.0 -260.0 -210.0 -180.0     
Fiscal Balance as % of GDP -5.4 -3.7 -2.8 -2.2 -3.8 -3.5 
Public debt as % of GDP 63.6 62.6 60.7 56.1     
Money Supply & Prices             
Total Liquidity (CYP mil) 8843 9560 10345 11170 11.7 8.1 
Consumer Price Index (%)  4.6 1.8 2.0 2.0 2.6 2.6 
  
Assumptions Of External Economic Environment Underlying Official 
Forecasts 
LT Interest Rates (10-yr govt. bonds)             
               Cyprus 4.7 4.6 4.8 5.0     
               Euro Area 3.8 4.0 4.2 4.5     
               USA 3.8 4.3 5.0 5.5     
GDP growth (real terms) (%)             
               World (non-EU) 3.3 4.1 4.5 4.6     
               EU-15 1.0 1.9 2.5 2.6     
               USA 2.3 3.4 3.6 3.7     
World Imports Growth (%) 4.3 6.0 6.5 6.9     
World Import Prices (%  in USD) 10.5 1.5 1.0 1.0     
Oil Prices (Brent, USD per barrel)   24.0 24.0 24.0     
Non-oil Commodity Prices (USD) (%) 5.5 2.0 1.5 1.3     
Sources: Planning Bureau and Statistical Service of the Republic of Cyprus; European 
Commission; IMF: World Economic Outlook.   
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Appendix 6 

 
Relationship between GDP Growth and Productivity 

  

  1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Real GDP growth (%) 6.5 8.8 5.7 2.3 4.5 5.3 8.8 4.8 3.7 
Productivity Growth 
(%) 

7.1 5.7 1.3 0.8 3.1 3.5 4.8 3.5 2.5 

                    
  1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
GDP growth (%) 7.0 8.5 7.9 7.4 0.6 9.4 0.7 5.8 5.5 
Productivity Growth 
(%) 

3.9 3.5 4.1 4.5 0.1 5.0 0.8 3.0 2.6 

                    
  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
GDP growth (%) 1.9 2.4 5.0 4.5 5.1 4.0 2.0 2.0 3.5 
Productivity Growth 
(%) 

1.1 2.4 4.0 2.6 2.5 1.9 0.8 1.5 2.4 

Source: Statistical Service of the Republic of Cyprus, Statistical Abstract (various issues), and 
Web site: http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/index_en/index_en?OpenDocument 

 
 

Appendix 7 
 

Indicators With Regard to a Knowledge-Based Society 
  
  2001 2002 2003 

TELECOMMUNICATIONS       
- Mobile subscriptions per 1000 inhabitants 446.0 584.0 755.0 
- Analogue telephones per 1000 inhabitants 617.0 598.0 581.0 
- ISDN lines per 1000 inhabitants 20.0 27.0 33.0 
SUBSCRIPTIONS AND USAGE       
- Subscriptions to ISPs for Internet access per 1000 inhabitants 90.0 104.0 120.0 
- Type of Internet connection, % on total subscriptions:       
- Dial-up     75.6 
- ISDN     12.3 
- DSL30      12.1 
- Regular Internet Usage (%population over 15 years) 31    23.3 24.2 
- Male   26.9 27.1 
- Female   20.1 21.6 
HOUSEHOLDS       

                                                 
30 Includes connections ADSL and DSL-Lite  
31 The term frequent use refers to the use of at least once a week 

http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/index_en/index_en?OpenDocument�
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- Households with Computer (%) 30.0 36.0 42.0 
- Households with Internet access (%) 20.0 24.0 29.0 
ENTERPRISES32        
- Enterprises with Computer (%)     96.0 
- Enterprises with Internet access (%)     92.0 
EDUCATION       
Public expenditure on education as % of GDP 6.3 6.4 6.2 
Primary       
- Computers per 100 pupils 1.3 6.3 6.3 
-  Computers connected to Internet per 100 pupils 0.6 0.6 5.3 
Secondary       
- Computers per 100 pupils 6.5 12.2 12.2 
- Computers connected to Internet per 100 pupils 5.2 2.6 7.8 
Tertiary       
- Computers per 100 pupils 8.6 10.1   
- Computers connected to Internet per 100 pupils 6.9 9.2   
- Computers connected to Internet with high speed connections per 100 

pupils 5.0 7.4   
R&D       
R&D expenditure as a % of GDP 0.27 0.32   
Source: Statistical Service of the Republic of Cyprus. 
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MEDIUL AMBIANT AL ÎNTREPRINDERII 

INDUSTRIALE ŞI SFIDĂRILE SALE ACTUALE 
 

Tatiana PUIU *

Cunoaşterea mediului ambiant în care întreprinderea industrială îşi 
desfăşoară activitatea este deosebit de importantă deoarece aceasta îi furnizează 
informaţiile cele mai diverse necesare unei raţionale şi eficiente administrări. 
Astfel, o corectă analiză a mediului va aduce întreprinderii informaţii cu privire la 
cererea şi oferta de produse pe piaţă, starea concurenţilor din acelaşi sector de 

 

 
 Key words: 
 The environment, microenvironment, macroenvironment, costs, qualyty, flexibility, 
challenges  
 
 Abstract: 
 The present – day industrial plant develop its activity writhin changing environment, 
dynamic even disturbing. It has an influention upon the plant and all its components. This 
influention is at the same time direct and very close, but also general. The challenges of the 
present – day environment appear mostly from the main characteristic – the intensification of 
the competition – and they acts especially in the field of the costs, flexibility and quality. Its 
consequences impose new objects for the management of the industrial plants.   
 
 

Întreprinderea industrială este o formă de organizare umană autonomă în 
care are loc fuziunea resurselor materiale, umane şi financiare în scopul producerii 
şi desfacerii de bunuri şi servicii cu caracter industrial, în structura, cantitatea şi 
calitatea cerute de piaţă şi în scopul obţinerii de profit. 

Ea este deci un sistem economic deschis, care îşi desfăşoară activitatea în 
cadrul macrosistemului economic (zonal, naţional, internaţional, mondial). 
Influenţa acestuia asupra întreprinderii industriale se manifestă prin intermediul 
factorilor mediului ambiant în care ea se naşte, acţionează şi se dezvoltă. 

Prin mediu ambiant al unei întreprinderi se înţelege, în general, ansamblul 
organizaţiilor, întreprinzătorilor şi factorilor a căror existenţă influenţează sau 
poate influenţa comportamentul şi performanţele întreprinderii [1, p.27]. Alţi autori 
consideră că mediul ambiant include toate elementele exogene firmei de natură 
economică, tehnică, politică, demografică, culturală, ştiinţifică, organizatorică, 
juridică, psihosociologică, educaţională şi ecologică ce marchează stabilirea 
obiectivelor acesteia, obţinerea resurselor necesare, adaptarea şi aplicarea deciziilor 
de realizare a lor [4, p.80]. 

                                                 
* Conferenţiar universitar doctor, Universitatea „George Bacovia” Bacău 
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activitate, puterea de cumpărare a clienţilor şi stilul de viaţă a acestora, informaţii 
cu privire la politica economică a statului, fiscalitate etc., cu alte cuvinte informaţii 
a căror utilizare conduce la posibilitatea unui management industrial performant. 

Întreprinderea industrială îşi desfăşoară activitatea într-un mediu ambiant 
ce poate fi:  

- stabil, cu elemente structurate, în care schimbările sunt rare, de mică 
amploare şi uşor previzibile; incertitudinea fiind foarte slabă, întreprinderea are 
nevoie de o strategie pentru a exploata oportunităţile mediului şi ale unei organizări 
mai degrabă ierarhice şi centralizate; 

- schimbător, dinamic, cu organizaţii structurate şi rivale, în care 
schimbările sunt frecvente, de o amploare variată şi, în general, previzibile; 
întreprinderea are nevoie de o strategie pentru a-şi asigura supravieţuirea şi de 
organizare mai degrabă descentralizată pentru a putea acţiona rapid;  

- turbulent, în care schimbările sunt foarte frecvente, de amploare variată, 
cu incidenţe profunde asupra activităţii întreprinderii şi greu de anticipat; atenţia 
întreprinderii nu trebuie să se concentreze în exclusivitate asupra concurenţilor, ci 
şi asupra tuturor celorlalte componente ale mediului; în acest tip de mediu, care 
este cel mai apropiat de situaţia actuală, perspicacitatea şi eficacitatea managerilor 
constituie atuuri evidente. 

Mediul ambiant actual este într-o continuă schimbare, se caracterizează 
printr-un accentuat dinamism şi chiar turbulenţă. Afirmaţia poate fi susţinută de o 
succintă retrospectivă asupra evoluţiilor mediului economic din ultimele două – trei 
decenii, care au acţionat turbulent asupra existenţei şi dezvoltării întreprinderilor: 
încetinirea creşterii economice, crizele petrolului, renunţarea la sistemul de 
planificare centralizată, la sistemul ratelor de schimb fixe şi evoluţiile 
spectaculoase ale valutelor, evoluţia crescândă şi sinuoasă a ratelor dobânzilor, 
inflaţia, şomajul, toate pe fondul unei creşteri continue a concurenţei naţionale şi 
internaţionale. 

Înainte de examinarea principalelor componente, se impun trei remarci 
prealabile [5, p.26]: 

- Relaţiile întreprinderii cu „mediile” sale nu trebuie analizate doar în 
termeni de restricţii; tot în exterior se situează şi oportunităţile, a căror importanţă 
se măsoară odată cu conduita diagnosticului strategic. 

- Aceste relaţii sunt complexe şi reciproce: putem considera, la un moment 
dat, în cadrul analizei, mediul ca fiind un ansamblu de variabile exogene, adică 
neinfluenţate ca răspuns la acţiunea întreprinderii. Dar aceasta este o comoditate de 
prezentare: întreprinderea este, în acelaşi timp, într-o situaţie de dependenţă 
(mediul i se impune) şi de autonomie (ea posedă spaţiu de manevră); întreprinderea 
poate contribui, prin activitatea sa, la modificarea coordonatelor mediului. 

- Diversităţii componentelor i se adaugă caracterul lor evolutiv. Turbulenţa 
mediului, incertitudinea pe termen mediu, instabilitatea constituie condiţii comune 
ale întreprinderilor. Se pare că perioada de creştere regulată şi stabilă care a urmat 
celui de-al doilea război mondial („Les trente glorieuses” – J. Fourastie) trebuie 
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înscrisă în rândul curiozităţilor istorice. Într-un context dinamic şi imprevizibil, 
capacitatea de inovare şi adaptare rapidă vor constitui principalele virtuţi ale 
organizaţiilor. Ceea ce scria J. Ullmo în urmă cu 20 de ani rămâne de actualitate: 
„Astăzi, funcţia întreprinderii constă în gestionarea schimbărilor”. 
Întreprinderea industrială îşi desfăşoară activitatea în mediul ambiant care 
acţionează asupra sa prin influenţa factorilor ce pot fi grupaţi după diverse criterii. 
Nu există o concepţie unică, universal variabilă asupra grupării componentelor 
mediului ambiant. Managementul propune gruparea în mediul direct, apropiat sau 
micromediul întreprinderii şi mediul general sau macromediul întreprinderii. 

• Micromediul întreprinderii cuprinde ansamblul componentelor cu care 
aceasta intră în relaţii directe (fig. 1).  

Dintre acestea fac parte furnizorii (de mărfuri, forţă de muncă şi prestatorii 
de servicii), clienţii, concurenţii, organismele publice. 

Referitor la relaţia întreprinderii cu primele două componente (furnizori şi 
clienţi) ale mediului ambiant se constată în prezent o serie de trăsături 
asemănătoare, cum ar fi [1, p.29]: 

a) tendinţa de creştere a puterii de negociere; 
b) dezvoltarea unor strategii complexe de marketing , atât pe piaţa din aval, 

dar şi din amonte; 
c) luarea unor măsuri de reducere a incertitudinii prin dezvoltarea unor noi 

relaţii, cum ar fi parteneriatul; 
d) crearea unor filiere de producţie şi distribuţie integrate; etc. 
În ceea ce priveşte relaţiile cu băncile ce constată o folosire tot mai 

frecventă a creditului drept sursă de finanţare a activităţii întreprinderii. 
• Macromediul întreprinderii cuprinde ansamblul componentelor de ordin 

general, cu acţiune indirectă şi pe termen lung, componente de multe ori restrictive 
şi cu interese divergente asupra activităţii întreprinderii (fig.2.).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 1. Micromediul întreprinderii 
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Fig. 2. Macromediul întreprinderii 
 

Principalele componente ale macromediului întreprinderii) sunt 
următoarele:    

- Mediul economic este cel mai important pentru desfăşurarea activităţii 
întreprinderii. El cuprinde toate elementele spaţiului economic care acţionează 
asupra activităţii întreprinderii, cum ar fi: structura pe ramuri a economiei, nivelul 
de dezvoltare pe ansamblu şi pe fiecare ramură, pieţele de aprovizionare şi de 
desfacere, piaţa muncii, piaţa valutar-financiară etc.  

- Mediul tehnologic se concretizează atât în elemente materiale (maşini, 
utilaje, instalaţii, piese de schimb, scule, dispozitive etc.), cât şi în elemente de 
cercetare-dezvoltare, de cunoştinţe noi. Componentele avansate ale mediului 
tehnologic sunt o oportunitate pentru întreprinderile cu o situaţie financiară bună şi 
foarte bună, dar, la polul opus, reprezintă o ameninţare pentru întreprinderile care 
nu au acces la acestea. 

- Mediul politic este specific fiecărei economii naţionale şi poate influenţa 
stimulativ sau restrictiv realizarea obiectivelor şi finalităţilor întreprinderii. Printre 
componentele mediului politic amintim structura societăţii, ideologia partidelor 
aflate la putere, gradul de implicare a statului în economie, climatul politic intern, 
zonal şi internaţional etc. 

- Mediul juridic se concretizează în ansamblul reglementărilor juridice care 
influenţează direct sau indirect activitatea întreprinderii. 

- Mediul demografic se defineşte prin indicatori precum numărul 
populaţiei, structura pe vârste şi sexe, durata medie a vieţii, vârsta de pensionare, 
ponderea populaţiei active, structura socio-profesională, repartizarea teritorială şi 
pe medii (urban / rural) etc. Necesitatea evaluării factorilor mediului demografic 
este foarte importantă deoarece ei pot influenţa activitatea întreprinderii atât 
pozitiv, cât şi negativ. 

- Mediul socio-cultural se referă la sistemul de valori etice, tradiţii, 
obiceiuri, norme de convieţuire, mentalităţi. Componentele sale sunt legate de 
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nivelul de instruire generală a populaţiei şi pot influenţa, uneori, hotărâtor asupra 
relaţiei întreprinderii cu piaţa, asupra cantităţii şi calităţii produselor cerute pe 
piaţă, asupra comportamentului consumatorilor. 

- Mediul natural (relief, climă, resurse ale solului şi subsolului, flora şi 
fauna etc.) influenţează întreprinderea în toate etapele existenţei sale.  
 Prezentând componentele mediului ambiant al întreprinderii observăm că 
acesta reprezintă de fapt un mediu al relaţiilor de piaţă. Motivaţia ? 

Finalitatea întreprinderii este ca, prin combinarea factorilor de producţie, să 
producă bunuri şi servicii destinate vânzării pe piaţă, în vederea satisfacerii 
nevoilor consumatorilor şi a obţinerii unui profit. Pentru realizarea acestui obiectiv 
ea intră în relaţii cu alte întreprinderi din mediul ambiant, relaţii care se stabilesc pe 
piaţă. Piaţa este locul de confruntare a cererii şi ofertei, mijlocind legăturile 
multiple ale întreprinderii cu mediul său. Din punct de vedere al relaţiilor 
întreprinderii cu mediul ambiant, piaţa cuprinde două mari segmente: 

a) piaţa în amonte, pe care întreprinderea intră în relaţii cu alţi agenţi 
economici în vederea procurării de resurse materiale, umane şi financiare. În 
general, ea cuprinde: 

- piaţa aprovizionării cu resurse materiale (materii prime, materiale, 
combustibil, energie, maşini, instalaţii, echipamente etc.) 

- piaţa forţei de muncă (lucrători, sindicate) 
- piaţa financiară (asociaţi, bancheri, furnizori) 
b) piaţa în aval, pe care întreprinderea îşi vinde bunurile, lucrările şi 

serviciile (clienţi, intermediari, concurenţi). 
Figura 3 prezintă poziţia întreprinderii în cadrul mediului relaţiilor pe piaţă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3. Mediul relaţiilor de piaţă al întreprinderii 
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management al întreprinderilor industriale trebuie să se ţină seama atât de 
restricţiile, cât şi de oportunităţile oferite de mediul ambiant. Cantitatea şi calitatea 
informaţiilor provenind din mediul ambiant capătă în prezent o importanţă din ce în 
ce mai mare. 

Sfidările începutului de mileniu trei impun o nouă abordare a dezvoltării 
întreprinderii, dacă avem în vedere cel puţin câteva modificări semnificative ale 
mediului ambiant [6, p.103]: 

- deplasarea raportului de putere de la producător către consumator; 
- existenţa aproape în toate cazurile a unei oferte mai mari decât cererea; 
- existenţa unui mediu ambiant caracterizat prin risc şi incertitudine şi 

foarte puţin prin certitudine; 
- modificarea rapidă a caracteristicilor mediului; 
- creşterea concurenţei între producători, concomitent cu apariţia unor 

relaţii de alianţă concurenţială între participanţii la filierele de producţie ce satisfac 
anumite segmente de piaţa etc.; 

Prevenirea şi diminuarea impactului negativ al acestor modificări, precum 
şi valorificarea eventualelor oportunităţi care pot să apară, presupune ca în 
activitatea de management al producţiei industriale aspectele vizând anticiparea şi 
evaluarea evoluţiei mediului ambiant să fie esenţiale. 

Sfidările mediului ambiant actual decurg din principala trăsătură care-l 
caracterizează – intensificarea concurenţei – şi se manifestă îndeosebi în domeniul 
costurilor, al flexibilităţii şi calităţii. 

In ce priveşte costurile, s-a constatat că principalele mutaţii sunt [6, 
p.104]: 

• creşterea costurilor pentru cercetarea şi dezvoltarea de noi produse; 
• creşterea costurilor fixe; 
•  reducerea rentabilităţii investiţiilor; 
•  presiunea costurilor asupra preţurilor. 
Creşterea costurilor pentru cercetarea şi dezvoltarea de noi produse este 

impusă de faptul că avansul tehnologic constituie un avantaj concurenţial decisiv în 
competiţia pe piaţă. Durata de viaţă a produselor este din ce în ce mai mică 
impunând identificarea unor noi produse, respectiv a unor noi funcţii ale acestora, 
precum şi necesitatea găsirii unor soluţii de dezvoltare care să asigure o valorificare 
raţională şi eficientă a atuurilor întreprinderii. De asemenea, există anumite 
sectoare şi domenii de activitate în care evoluţiile tehnice au loc la intervale scurte 
de timp, impunând întreprinderilor să urmărească îndeaproape progresul tehnic şi 
să investească în cercetarea ştiinţifică. 

Ritmul de dezvoltare a activităţii de cercetare  şi dezvoltare depinde, în 
afară de strategia adoptată, de o serie de factori interni şi externi [2, p.74]: 

- factori legaţi de piaţă: nivelul cererii de produse noi şi reproiectate, 
existenţa unor produse concurente sau a unor noi solicitări ale pieţei; 
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- legislaţia existentă referitoare la: protecţia mediului înconjurător; 
siguranţa în exploatare a echipamentelor; termenele de garanţie; protecţia 
consumatorului etc.; 

- factori economici şi financiari: necesitatea economisirii energiei şi a altor 
resurse materiale; existenţa fondurilor băneşti necesare etc.; 

- climatul existent în întreprindere legat de activitatea de cercetare: 
sprijinul acordat  de conducere; existenţa în cadrul firmei a unei strategii bine 
conturate şi a unui compartiment de cercetare bine organizat în care să-şi 
desfăşoare activitatea un personal de înaltă calificare; considerarea activităţii de 
cercetare ca o investiţie ş.a. 

În asemenea condiţii bugetele de cercetare sunt tot mai importante, iar 
structurile de cercetare şi dezvoltare sunt foarte costisitoare. Doar marile 
întreprinderi pot să dispună de un asemenea atu. În prezent asistăm la tendinţa de 
reunire a mai multor întreprinderi, pentru a acoperi costul unei cercetări, de unire 
între întreprinderi care posedă rezultatele unei cercetări şi cele care contribuie la 
implementarea acestora. 

Creşterea costurilor fixe este impusă de necesitatea folosirii unor maşini, 
utilaje şi echipamente, precum şi a unor tehnologii din ce în ce mai performante, 
dar  în acelaşi timp foarte scumpe. De asemenea, este şi rezultatul apariţiei şi 
sporirii unor cheltuieli care pe anumite intervale de timp capătă trăsăturile 
costurilor fixe (este vorba despre cheltuielile de publicitate şi promovare, fără de 
care nu se pot obţine rezultate bune). 

Reducerea rentabilităţii investiţiilor se datorează atât creşterii valorii lor, 
cât şi dobânzilor care se plătesc pentru resursele împrumutate pentru asigurarea 
surselor de finanţare. De asemenea, o altă cauză o constituie reducerea duratei de 
viaţă a produselor şi a seriilor de fabricaţie. 

Presiunea costurilor asupra preţurilor provine din faptul că în majoritatea 
cazurilor piaţa este cea care impune preţul. Sunt foarte rare cazurile când 
producătorul mai este în poziţia de „căutător de preţ”. 

Flexibilitatea, constând în capacitatea întreprinderii de a produce în serii 
mici, păstrând avantajele producţiei de serie mare şi de masă reprezintă singura 
posibilitate de a rezista în condiţii de eficienţa şi eficacitate pe piaţa actuală. 

Sistemele flexibile de fabricaţie reprezintă modalităţi de organizare a 
producţiei care asigură flexibilitatea ofertei în cel mai mare grad. 

Calitatea reprezintă gradul de utilitate socială a produsului, măsura în care 
acesta satisface nevoia pentru care a fost creat şi respectă restricţiile impuse de 
interesele societăţii privind eficienţa economico - socială şi protecţia mediului.  

Calitatea totală, ca o caracteristică a modului de producţie, pleacă de la 
premisa că produsele sunt create pentru a satisface nevoi. Respectarea acestei 
premise presupune pe de o parte o diversificare a ofertei, iar pe de altă parte, o 
îmbogăţire şi o diversificare a funcţiilor produsului prin care să se reuşească o 
satisfacere cât mai bună a aşteptărilor clienţilor [6, p.106]. 
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 Elementele mediului ambiant apropiat cât şi general prezentate în debutul 
lucrării, precum şi principalele sale sfidări din zilele noastre au consecinţe directe 
asupra întreprinderii. Dacă le recapitulăm şi încercăm să ne imaginăm diferitele 
implicaţii asupra managementului producţiei industriale vom avea o vedere clară 
cu privire la noile obiective cu care se confruntă întreprinderea industrială actuală. 
 

Tabelul 1. Obiectivele managementului întreprinderii industriale  
în condiţiile impuse de actualul mediu ambiant 

Elementele contextului 
economic şi social 

Noile obiective ale managementului 
producţiei 

Cererea este mai diversificată, mai 
fracţionată 

Întreprinderea va produce serii din ce în ce mai scurte, 
necesitând astfel creşterea numărului lansărilor 

Cererea este neregulată şi supusă unor 
fluctuaţii adesea aleatorii 

Întreprinderea va trebui să-şi organizeze un sistem de 
producţie flexibilă, permiţând creşterea sau descreşterea 
acesteia în funcţie de variaţia cererii 

Ciclul de viaţă al produselor are 
tendinţa de scurtare 

Întreprinderea va  trebui să-şi reînnoiască tot mai frecvent 
produsele; în acest scop va trebui să reducă timpul dintre 
conceperea şi lansarea pe piaţă a noilor produse 

Consumatorii sunt din ce în ce mai 
pretenţioşi 

Întreprinderea va trebui să acorde o atenţie tot mai sporită 
calităţii produselor, serviciilor asociate, reducerii 
duratelor de livrare 

Succesiunea crizelor economice 
constituie o ameninţare constantă 
pentru rentabilitatea întreprinderilor 

Întreprinderea va trebui să caute noi surse de 
productivitate  

Orizontul de previzibilitate 
economică este din ce în ce mai scurt 

Întreprinderea va trebui să producă ceea ce piaţa cere şi 
să diminueze pe cât posibil incertitudinea  

Schimbările tehnologice se 
accelerează 

Întreprinderea va trebui să încorporeze în procesul de 
producţie aceste schimbări pentru a permite o mai bună 
reactivitate 

Sursa: adaptat după Charpentier, P., Deroy, X., Uzan, O., Marciniak, R., Luong, S., Sablon, G.B. 
– Organizarea şi gestiunea întreprinderii, Editura Economică, Bucureşti, 2002, p.379 
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 Abstract: 
 Quality assurance in higher education has become a priority all over the world. 
Superior performances in the achievement of this objective may be offered only proceeding 
from a complex and systemic approach to the quality. At the institutional level in the support 
of this opportunity the quality management system is provided. The present work contains 
an author ’ s point of view towards these aspects. 

 
 

PARTICULARITĂŢI ŞI TENDINŢE ACTUALE ÎN FUNCŢIONAREA  
ŞI EVOLUŢIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR 

 
 Fiecare veac îşi are caracteristicile  şi priorităţile sale.  Care vor fi 
priorităţile secolului XXI? Deja  se conturează  că obiectivul strategic al acestei 
perioade este creşterea  potenţialului  intelectual al societăţii. Dacă veacurile 
anterioare  au fost ale atomului, electronului, informatizării, apoi secolul care a 
demarat trasează ca prioritate crearea unei industrii moderne a învăţământului, 
îndeosebi a celui superior. 
 Preocupările în domeniul dezvoltării  învăţământului  au fost permanent în 
centrul atenţiei  la diferite nivele: de la  structurile de guvernare până la fiecare 
instituţie de învăţământ. Însă problema calităţii  învăţământului  care apărea iniţial 
nerelevantă s-a plasat în top-ul priorităţilor  în plan internaţional  prin anii 80 ai 
secolului  trecut, rămânând să se impună cu deosebită actualitate  în ultimii ani,  
fiind  avansată de către organismele internaţionale, în primul rând UNESCO, ca 
obiectiv central al politicii de guvernare şi important mecanism de reglementare  în 
sistemul de învăţământ superior  din întreaga lume. 
 De aceea se estimează că secolul XXI va fi nu numai secol al 
învăţământului, dar şi al calităţii, calităţii în sens larg, avându-se  în  vedere  nu 
numai tehnologii performante, produse noi, dar şi calitate a vieţii. În asemenea 
coordonate problemele asigurării  calităţii  în învăţământul superior capătă valenţe 
majore. Necesitatea preocupărilor  în acest  domeniu derivă  şi  din următoarele  
condiţii şi tendinţe specifice perioadei actuale: 
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- deschiderea accesului la  învăţământul superior şi transformarea acestuia 
dintr-un învăţământ de elită într-un sistem accesibil  pentru majoritatea 
populaţiei. Însă creşterea participării la studii nu s-a însoţit cu ritm 
echivalent al creşterii calităţii pregătirii personalului calificat, uneori 
decalajele rămânând evidente; 

- modificarea sistemului de finanţare a învăţământului  prin  apariţia  surselor 
de finanţare extrabugetară (sponsorizare, finanţare  individuală)  şi reducerea  
cotei finanţelor publice destinate învăţământului  superior. Această  situaţie 
generează, pe de o parte, anumite limite  în perfecţionarea resurselor 
interioare ale instituţiilor de  învăţământ, implicate în asigurarea  calităţii 
(extinderea şi modernizarea bazei tehnico-materiale, creşterea potenţialului 
profesional-ştiinţific al cadrelor  didactice etc.), pe de altă parte, plasarea 
problemelor de garanţie a calităţii  pe plan secundar în raport  cu stabilitatea  
şi consolidarea financiar-economică a instituţiilor (care  tind să menţină 
efectivul de studenţi pentru a păstra cadrele didactice, a menţine şi a-şi 
extinde baza tehnico-materială); 

- creşterea autonomiei instituţionale (în condiţiile unui control statal mai 
loial) a oferit opţiuni instituţiei de învăţământ în configurarea statelor de 
personal, elaborarea planurilor şi programelor de învăţământ, selectarea 
candidaţilor la studii, luarea deciziilor etc. Însă această oportunitate oferită  
instituţiilor de învăţământ nu întotdeauna s-a însoţit de elaborarea unui 
suport instituţional adecvat ei (implementarea unui management bazat pe 
excelenţă, performanţă, competitivitate, planificarea strategică a dezvoltării 
instituţiei ş.a.), precum şi de creşterea responsabilităţii pentru calitatea 
serviciilor educaţionale prestate. Extinderea autonomiei instituţiilor de 
învăţământ trebuie să se  facă în paralel cu creşterea cerinţelor pentru o 
responsabilitate mai mare a acestora în scop de a asigura: 

• solicitanţii (studenţii, patronii, societatea în ansamblu), că 
necesităţile şi aşteptările lor vor fi realizate; 

• autorităţile, că sursele investite au fost utilizate eficient, iar 
valoarea obţinută nu e mai mică decât investiţiile făcute; 

- diversificarea şi expansiunea se impune cu deosebită insistenţă în condiţiile 
creşterii accesului la studii şi are în vedere: 

• creşterea mobilităţii exprimată, în primul rând, în oferirea 
opţiunilor în alegerea modulelor, programelor, formelor de 
învăţământ, metodelor de predare-învăţare; 

• diversificarea programelor şi formelor de învăţământ pentru 
diferite grupe de solicitanţi (studenţi, masteranzi, doctoranzi, 
adulţi); 

• dezvoltarea resurselor şi suportului instituţional puse în uz în 
scopuri educaţionale; 

• expansiunea în plan de acoperire a tuturor sferelor de activitate şi 
regiunilor geografice, unde se necesită personal calificat; 
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- internaţionalizarea învăţământului ce-şi are expresie în: 
• tendinţa de instituire a învăţământului  superior  în baze unitare 

într-un anumit spaţiu (european, mondial). Aici ar putea fi amintite 
Declaraţia de la Bologna (1999), Comunicatul de la Praga (2001), 
Conferinţa de la Berlin (2003);  

• mobilitatea studenţilor în realizarea programelor de învăţământ 
prin selectarea diferitor instituţii, ce impune necesitatea echivalării 
şi recunoaşterii perioadelor de studii şi calificărilor (Convenţia de 
la Lisabona, 1997); 

- apariţia şi implementarea noilor sisteme şi modele educaţionale în paralel 
cu învăţământul tradiţional şi încadrarea în competiţie cu acesta. Dezvoltarea 
tehnologiilor moderne de informatizare şi comunicaţii au făcut să apară 
învăţământul la distanţă (e-learning), oferind totodată oportunităţi pentru 
modernizarea învăţământului  clasic  prin informatizarea procesului 
educaţional, crearea de e-biblioteci ş.a. Situaţia generează necesitatea noilor 
metode de predare-învăţare, evaluare, noi abilităţi pentru învăţare  cu 
implicaţii asupra proiectării  programelor de învăţământ, modernizării 
procesului educaţional. Toate acestea, în cele din urmă impun definirea 
noilor criterii pentru garanţia calităţii studiilor atât în sistemul tradiţional, cât 
şi în cel la distanţă. De menţionat totodată că verificarea calităţii  în sistemul  
electronic de învăţământ este mult mai complexă; 

- distanţarea pieţei serviciilor educaţionale de piaţa resurselor umane. 
Relaţiile  dintre instituţiile de învăţământ şi agenţii economici pentru care 
este destinat „produsul învăţământului” sunt tangenţiale. Într-un asemenea 
context principiul de individualizare a învăţământului (ce presupune 
pregătirea specialiştilor potrivit cerinţelor individuale a utilizatorilor), 
principiul participativ (care desemnează participarea în educaţia profesională 
a consumatorilor de servicii educaţionale prin configurarea cerinţelor, 
abilităţilor, performanţelor viitorilor specialişti, testarea pregătirii lor 
profesionale în perioada studiilor, verificarea aptitudinilor de luare a 
deciziilor ş.a.) nu se realizează. Decalajele cantitative dintre pregătirea  şi 
utilizarea resurselor umane cu pregătire profesională au drept consecinţă 
efecte negative atât în aspect material (utilizarea neeficientă a resurselor), cît 
şi în cel social (persoane cu studii superioare, nesolicitate în piaţa muncii, cu 
toate urmările ce derivă din aceasta). În acest aspect efortul necesită axat 
asupra „calităţii cantităţii”, ce ar favoriza omiterea disproporţiilor menţionate 
şi asigurarea echilibrului dintre cererea şi oferta resurselor umane atât 
numeric, cît şi, mai cu seamă, în structura specialităţilor / calificărilor 
obţinute. 

 
Această listă ar putea fi continuată, însă ne-am limitat la aceste tendinţe, 

considerându-le mai importante şi specifice învăţământului superior internaţional 
care se manifestă şi în ţările în tranziţie. 
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Cele expuse confirmă actualitatea asigurării calităţii învăţământului  
superior pentru majoritatea ţărilor din lume, precum şi pentru Moldova şi 
oportunitatea  investigaţilor în domeniu. De menţionat, însă că pentru realizarea 
acestui imperativ prioritar calitatea  învăţământului trebuie abordată sistemic, în 
complex, dar nu fragmentar. Numai  într-un asemenea mod se pot oferi soluţii  
eficiente, viabile în timp. 

 
CALITATEA  ÎNVĂŢĂMÂNTULUI  SUPERIOR:  

NOŢIUNE, CONCEPŢII, EVALUARE 
 

Modificarea statutului învăţământului superior, redimensionarea 
obiectivelor şi priorităţilor acestuia, plasarea  pe prim  plan a problemelor calităţii, 
oportunitatea construirii  modelului bazat pe calitate, performanţă, excelenţă 
impune necesitatea reevaluării şi reconsiderării însuşi a noţiunii de calitate şi a 
concepţiilor ei, deoarece anume aceasta constituie punctul de plecare în înţelegerea 
problemelor existente în acest domeniu, elaborarea conceptului, politicii şi 
relevarea priorităţilor în asigurarea şi creşterea calităţii  învăţământului superior. 

Noţiunea de calitate este multidimensională. Deşi este în continuă 
abordare în prezent nu este o definiţie unică a acesteia, existând diferite înţelesuri, 
deseori subiective ale calităţii. 

Potrivit standardelor internaţionale calitatea este ansamblul însuşirilor şi 
caracteristicilor unei entităţi care îi conferă aptitudinea să satisfacă anumite 
necesităţi exprimate şi implicite. Termenul de entitate, în acest caz, poate însemna 
nu numai produse şi servicii, dar şi procese, activităţi. 

În ceea ce priveşte învăţământul superior, e necesar să ţinem cont de 
conţinutul lui multiplu şi specificul serviciilor educaţionale. Ar putea fi distinse trei 
sensuri ale noţiunii de învăţământ superior: ca proces, ca sistem educaţional, ca 
rezultat. 

Ca proces învăţământul superior reprezintă procesul de pregătire 
profesională şi educare în spiritul valorilor general umane potrivit standardelor 
educaţionale naţionale, urmărind totodată interesele personalităţii, societăţii, 
statului. 

Ca sistem educaţional învăţământul superior este un subsistem în 
sistemul de instruire continuă, un institut social, un domeniu de „producere 
intelectuală”, formare şi dezvoltare a personalităţii. 

Ca rezultat învăţământul superior reflectă obţinerea unui anumit nivel 
profesional şi social-uman în urma promovării studiilor în instituţiile de învăţământ 
superior. 

După valoare şi importanţă serviciile educaţionale sunt net superioare în 
raport cu alte produse şi servicii, datorită specificului lor: 

- structura utilizatorilor serviciilor educaţionale este mult mai complexă 
şi include nu numai studenţii înşişi, dar şi întreprinderile, în care ei vor 
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activa şi, în cele din urmă, societatea, statul care vor utiliza potenţialul 
lor profesional-intelectual; 

- acestor servicii trebuie să li se atribuie caracter de anticipare, ce 
desemnează necesitatea anticipării cerinţelor faţă de  formarea 
profesională a viitorilor  specialişti şi orientarea spre criterii şi priorităţi 
de perspectivă ale progresului social-economic; 

- formarea profesională este un proces complex  şi îndelungat, promovat 
pe parcursul vieţii; 

- există diferenţe în finalităţile consumului producţiei industriale şi 
consumului „produsului educaţiei profesionale”: în primul caz se 
epuizează resursele  producţiei şi se reduce valoarea ei, în al doilea – 
cunoştinţele  şi abilităţile obţinute devin sursă a dezvoltării profesionale 
ulterioare, favorizând creşterea valorii intelectuale. 

Având în vedere cele expuse calitatea învăţământului superior, în sens 
larg, ar putea fi definită ca ansamblul însuşirilor, caracteristicilor procesului 
educaţional (în formarea cărora sunt implicate toate resursele şi factorii de mediu), 
care îi conferă capacitatea de a satisface anumite necesităţi curente şi viitoare în 
cunoştinţe, abilităţi, performanţe ale unor persoane, întreprinderi, societate şi stat. 
Calitatea învăţământului superior desemnează corespunderea lui (ca proces, ca 
sistem, ca rezultat) multiplelor necesităţi, obiective, norme. În sens restrâns, 
calitatea învăţământului superior este calitatea pregătirii specialiştilor cu studii 
superioare. 

Incontestabil, calitatea performantă în învăţământul superior se poate 
asigura în condiţiile aplicării unui concept adecvat  de calitate. Însă şi în acest 
domeniu nu există o viziune unică, conţinându-se o varietate de concepţii de 
calitate, care au fost sistematizate de L.Harvey, D.Green şi elaborate în „Manual of 
Quality Assurance: Procedures and Practices”[1, p. 19 ]: 

• calitatea  ca excelenţă (quality as excellence) – această concepţie este 
considerată a fi viziunea tradiţională (academică), care susţine drept scop „a 
fi cel mai bun”; 

• calitatea  ca zero erori (zero errors). Ideea „zero erori” a fost iniţial definită 
pentru industria în serie, în care cerinţele de calitate ale produsului pot fi 
stabilite în detaliu şi se pot efectua măsurări standardizate ale produselor 
omogene. În ceea ce priveşte „produsele” învăţământului superior nu se 
poate aştepta ca absolvenţii să fie identici. De aceea acest concept nu 
întotdeauna este considerat a fi aplicabil în domeniul activităţii educaţionale; 

• calitatea ca corespundere scopului (fitness for purpose). Potrivit acestui 
concept produsul sau serviciul trebuie să corespundă necesităţilor, cerinţelor 
şi dorinţelor clientului. Studenţii, comunitatea academică, instituţiile care 
finanţează învăţământul superior, guvernul şi societatea în sens larg, într-o 
măsură mai mare sau mai mică sunt toţi clienţi sau utilizatori ai 
învăţământului superior. Însă acestea pot avea viziuni diferite atât „despre 
scop”, cît şi despre „corespundere ”. Un neajuns major al conceptului  



Larisa Şavga 

 246 

„corespundere scopului” este că se poate crea părerea că „orice merge” în 
învăţământul superior atît cît poate fi formulat un scop pentru acesta. Acest 
neajuns se amplifică în sisteme de învăţământ superior mari şi diverse, în 
care o gamă largă de „scopuri” la nivel instituţional pot fi identificate de 
instituţii individuale, în general, prin declararea misiunii lor şi la niveluri 
academice mai detaliate prin rezultatele însuşirii programelor speciale. 
Această diversitate deseori se complică în învăţământul transnaţional şi la 
distanţă, din motiv că se atestă frecvent divergenţe a punctelor de vedere 
naţionale între ţări „care trimit” şi „care primesc” în ceea ce priveşte 
„corespundere” şi „scop”; 

• calitatea ca transformare (quality as transformation). Acest concept se 
concentrează ferm asupra studenţilor: cu cît este mai avantajoasă instituţia  
de învăţământ superior, cu atît mai multe oportunităţi oferă studenţilor în 
însuşirea aptitudinilor, cunoştinţelor  şi atitudinilor  specifice, care le permite 
să activeze într-o societate a cunoaşterii. Acest concept se potriveşte în 
special în cazurile în care s-au produs schimbări semnificative  în opţiunile 
oferite studenţilor, spre exemplu, schimbările în societate sau politică au 
favorizat extinderea accesului la  învăţământul superior  pentru un număr 
mare de studenţi dezavantajaţi. În timp ce această abordare este populară, 
devine dificil de a măsura calitatea ca transformare în coordonate de capital 
intelectual; 

• calitatea ca standard (quality as threshold). Definirea unui prag pentru 
calitate înseamnă stabilirea anumitor norme şi criterii. Orice program, 
departament sau instituţie, care atinge aceste norme şi criterii este 
considerată de a fi de calitate. Avantajul stabilirii unui prag este că e obiectiv 
şi atestabil. Totuşi sunt argumente că standardizarea creează uniformitate în 
sistemul de învăţământ superior. Se consideră că acest concept are şi 
dezavantaje semnificative, în special, atunci cînd criteriile şi standardele sunt 
bazate pe reglementări cantitative stabilite prin lege, deoarece acestea nu pot 
fi rapid adaptate la mediul schimbător şi nu stimulează schimbarea şi 
inovaţia. În această privinţă „pragul” se poate reduce în raport cu criteriile de 
performanţă. Totuşi, în multe sisteme europene de învăţământ superior o 
variantă de „standarde minime” a fost folosită drept start în obţinerea 
calităţii. 

• calitatea ca valoare a banilor (quality as value of money). În acest concept 
noţiunea de responsabilitate este centrală, responsabilitatea derivând din 
necesitatea de restricţii în cheltuielile publice pentru învăţământ; 

• calitatea ca intensificare sau îmbunătăţire (quality as enhancement or 
improvement). Acest concept pune accentul pe urmărirea îmbunătăţirii 
continue şi este bazat pe convingerea că asigurarea calităţii este obiectivul 
central academic. Dezavantajele acestui concept sunt, că este dificil de a 
„măsura” îmbunătăţirea şi că recunoaşterea îmbunătăţirii poate să nu fie 
distinsă de către cei din jur (utilizatori, societate etc.). 
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Concepţiile de calitate sunt în continuă evoluţie, de aceea unele din ele 
devin mai puţin viabile, iar prioritate se oferă celor care se subscriu mai adecvat 
realizării misiunii, obiectivelor şi condiţiilor specifice, în care funcţionează 
sistemele de învăţământ. În condiţiile în care învăţământul s-a transformat  din cel 
de elită în cel accesibil pentru majoritatea populaţiei, ca prim pas în asigurarea 
calităţii ar fi preferabilă concepţia bazată pe corespunderea standardelor. 

Această prioritate ar fi acceptabilă şi pentru Moldova. Nu se exclude 
înglobarea şi a altor elemente şi abordări pentru obţinerea finalităţilor scontate. Pe 
măsura înscrierii rezultatelor la capitolul calitate se poate avansa şi în aplicarea 
altor concepte de calitate superioare din punct de vedere al obţinerii performanţelor 
sau se pot elabora concepte proprii de calitate. 

 
ABORDAREA COMPLEXĂ ŞI SISTEMICĂ A ASIGURĂRII CALITĂŢII 

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR 
 
În societatea ce se află în continuă dezvoltare asigurarea calităţii înalte şi 

a standardelor învăţământului superior a devenit o prioritate atât la nivel de 
instituţii de învăţământ, cît şi la cel guvernamental. Problema calităţii este o 
problemă complexă şi nu ţine doar de competenţa şcolii superioare sau a unor 
instituţii, soluţionarea ei necesită efort integrat la toate nivelele: global, naţional, al 
şcolii superioare, al instituţiilor de învăţământ. 

Abordarea calităţii învăţământului superior în aspect de sistem este în 
atenţia unui cerc larg de savanţi.  

De menţionat, că această abordare este dificilă din mai multe aspecte, în 
primul rând, din motiv că calitatea învăţământului este complicat de a o măsura şi 
evalua, în al doilea rând, pentru că calitatea învăţământului are un efect cumulativ 
(obţinunându-se cunoştinţe şi aptitudini primare în  timpul studiilor, acestea se vor 
extinde  pe parcursul activităţii profesionale a angajaţilor), în al treilea rînd, fiindcă 
totul este  în continuă schimbare ce generează şi modificarea standardelor de 
calitate, care trebuie nu să urmeze, dar  să anticipeze schimbările, oferind soluţii 
viabile.  

Potrivit promotorilor cercetărilor în domeniu definirea calităţii 
învăţământului superior în aspect de sistem, include [5]: 

- determinarea noţiunilor în domeniul calităţii învăţământului superior; 
- analiza multilaterală a sistemului învăţământului superior ca un sistem 

social complex, a componentelor acestuia, relaţiilor interne şi externe; 
- relevarea modelelor actuale şi moderne a calităţii învăţământului 

superior; 
- normarea calităţii învăţământului superior; 
- evaluarea calităţii învăţământului superior; 
- organizarea monitoringului învăţământului superior ca sistem complex 

de evaluare a situaţiilor şi modificărilor, aprecierii şi prognozelor în 
învăţământul superior; 
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- modelarea sistemelor duale de management al calităţii (funcţionării şi 
evoluţiei) în învăţământul superior. 

 
În cadrul prezentei lucrări nu intenţionăm să desfăşurăm aceste aspecte 

din punct de vedere teoretic, din motiv că ele sunt amplu expuse în referinţa de mai 
sus. Însă, vom utiliza aceste repere metodologice în continuare în cadrul aplicaţiilor 
ce vizează învăţământul superior din Moldova.  

Sub abordarea sistemică se subînţelege structurarea învăţământului 
superior pe componente (grupe de elemente) şi relevarea tuturor relaţiilor dintre ele 
în interiorul sistemului (calitate internă), precum şi a relaţiilor cu mediul exterior 
(calitate externă). Esenţa abordării sistemice poate fi exprimată prin relaţia 
cunoscută [4, p. 35]: 

 
∑:{{M},{x},F}, 

 
unde: {M} – multitudinea elementelor sistemei, 
          {x} – multitudinea relaţiilor şi atitudinilor dintre ele, 
          F – funcţia sistemului ce reflectă caracterul integrat şi unitar al 

acestuia. 
Elementul {M} include furnizorii (instituţiile de învăţământ 

preuniversitar, “materia primă” (abiturienţii), produsul finit (specialiştii-
absolvenţi), consumatorii, resursele, conţinutul procesului educaţional, etc. 

Revenind la definirea învăţământului superior ca rezultat, ca proces, ca 
sistem educaţional modelul structurii calităţii învăţământului superior ar putea fi 
prezentat în modul ilustrat în fig. 1. 

Calitatea învăţământului superior ca rezultat desemnează corespunderea 
nivelului de pregătire a specialiştilor cerinţelor social-economice şi profesionale 
curente şi viitoare şi integrează calitatea dezvoltării individuale, calitatea pregătirii 
general-umane, calitatea formării profesionale. 
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Calitatea produsului învăţământului  superior 
(pregătirii specialiştilor) 
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Fig. 1. Abordarea sistemică a calităţii învăţământului superior 
 
Calitatea învăţământului superior este influenţată în mod direct de 

calitatea sistemului educaţional, care la rândul său se compune din calitatea 
proceselor educaţionale (calitatea planurilor, programelor de învăţământ, 
profesionalismul cadrelor didactic-ştiinţifice, calitatea tehnologiilor educaţionale, 
asigurarea cu resurse) şi calitatea managementului sistemului de învăţământ 
superior (calitatea obiectivelor, normelor de calitate, structurilor organizatorice, 
personalului managerial, sistemelor de evaluare a calităţii, calitatea tehnologiilor 
manageriale). 

Calitatea învăţământului superior ca derivată a calităţii mediului 
educaţional presupune crearea mediului agreabil funcţionării şi dezvoltării 
învăţământului superior atît la nivel macro (mediul extern în raport cu instituţiile de 
învăţământ), cît şi la micronivel. Factorii de mediu extern ţin de formarea unui 
cadru legal-normativ adecvat, promovarea unor politici educaţionale naţionale, 
elaborarea standardelor de calitate ş.a. Influenţa mediului intern asupra calităţii 
învăţământului superior îşi are expresie în optimizarea raporturilor: obiective – 
sarcini – personal – tehnologii educaţionale – structura instituţiei în scopul obţinerii 
calităţii superioare.  
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Calitatea la nivelul instituţiilor de învăţământ sau a subdiviziunilor lor 
academice (facultăţi) se compune din calitatea intrărilor, calitatea procesului, 
calitatea rezultatelor şi integrează activităţile principale (educaţie, cercetări, 
servicii). Modelul calităţii este prezentat în fig. 2. 

 
Fig. 2. Modelul calităţii la nivel instituţional  [3] 

 

Evident că orice activitate, inclusiv şi cea educaţională poate asigura 
eficienţă maximă în cazul în care este bine planificată, organizată, motivată, 
verificată, aceasta nu înseamnă altceva decât subscrierea acestei activităţi unui 
management bazat pe competenţă, performanţă. 

Un management adecvat al învăţământului superior la toate nivelele – de 
la cel instituţional până la cel naţional – este una din cele mai importante condiţii 
nu numai pentru asigurarea calităţii în învăţământ, dar şi pentru creşterea acesteia. 
Funcţiile managementului (planificare, organizare, motivare, control) sunt actuale 
pentru toate nivelele (fig. 3), deficienţele în realizarea uneia din ele la unul din 
nivele influenţează diminuativ asupra calităţii întregului sistem educaţional. 
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Fig. 3. Abordarea complexă a managementului învăţământului superior 
 
Într-o manieră de abordare succintă aceste funcţii acoperă următoarele 

atribuţii. 
Planificarea în domeniul învăţământului superior preconizează trei 

elemente-cheie: determinarea misiunii, planificarea strategică, elaborarea planurilor 
operative, specifice atît la nivel naţional, cît şi, mai cu seamă, la cel al instituţiilor 
de învăţământ. 

Misiunea se aliniază necesităţilor sociale, economice şi orientează spre 
creşterea oportunităţilor educaţionale prin crearea valorilor prin cercetare, inovare 
şi transfer de tehnologii. Realizarea misiunii se detaliază în planul strategic al 
instituţiilor, ce conţine un set de obiective, aferente activităţii ei (admitere, predare, 
cercetare, finanţare, marketing şi a.). La nivel naţional planificarea strategică 
desemnează elaborarea strategiei şi politicii educaţionale de perspectivă. Planurile 
operative specifică obiective pentru anumite activităţi şi subdiviziuni structurale 
(facultăţi, departamente). 

Organizarea ţine de elaborarea structurilor organizatorice (organizarea 
structurală) în învăţământul superior şi organizarea procesului educaţional 
(organizarea procesuală) orientate spre realizare cu maximă eficienţă a misiunii. 

Convenţiile internaţionale orientează spre acceptarea şi implementarea 
unei structuri unitare a învăţământului superior, existând actualmente în paralel o 
structurare diferenţiată a învăţământului, inclusiv şi a celui superior în diferite ţări, 
ce complică recunoaşterea calificărilor şi limitează mobilitatea studenţilor. Din 
aceste motive o serie de acorduri internaţionale (Bologna, Praga, Lisabona) 
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orientează spre durata programelor de 4-5 ani şi structurarea învăţământului 
superior pe două cicluri şi modul de atribuire a calificărilor, titlurilor, subscris 
acestor nivele, care este diferit de cel existent în ţară. Actuală este această funcţie şi 
pentru instituţiile de învăţământ, deoarece anume aici sunt concentrate resursele 
principale ce participă în formarea şi asigură creşterea calităţii activităţii 
educaţionale. 

Motivarea, integrând forţele motrice interne şi externe, orientează 
activitatea educaţională la realizarea obiectivelor subscrise fiecărui nivel din 
învăţământ. Motivarea pentru asigurarea calităţii în învăţământul superior la nivel 
naţional, ar însemna, în primul rând, creşterea potenţialului  intelectual al societăţii 
şi profesional al angajaţilor, care apare ca factor strategic în evoluţia social-
economică a ţării, precum şi justificarea că resursele investite în învăţământ au fost 
utilizate eficient. Sistemul motivării pentru calitate în cadrul instituţiei de 
învăţământ se construieşte pe interdependenţa dintre intrările sistemului → 
cheltuielile (efort, resurse) → ieşirile → nivelul satisfacţiei şi orientează spre 
creşterea performanţelor angajaţilor. Deşi, motivaţia contribuie la obţinerea 
performanţei relaţia nu este unu-la-unu din cauza intervenţiei altor factori. 
Important este de a respecta raportul efort-recompensă, însă în sistemul educaţional 
actual decalajele sunt substanţiale. 

Controlul conceput tradiţional ca procesul determinării, evaluării şi 
informării despre devierile valorilor reale de la cele planificate, aplicativ la 
învăţământ actualmente se substituie cu o categorie nouă monitoring al calităţii, ce 
integrează obiectivele de analiză, evaluare şi previziune. Prin activitatea de 
monitoring se oferă posibilitatea organizării relaţiilor reversive complexe în 
sistemul de calitate al învăţământului. Datorită funcţiilor subscrise monitoringului 
(calimetrică, de observare, managerială, de previziune, informaţională, socială) şi 
ariei de acoperire (toate nivelele de organizare şi management al învăţământul 
superior), prin intermediul monitoringului se obţin informaţii ample despre calitate 
pe „traseul”  formării şi creşterii ei, iar în această bază se pot oferi decizii orientate 
spre obţinerea excelenţei şi performanţei de calitate. 

Monitoringul spre deosebire de control (care se concentrează ponderent 
asupra evaluării şi fixării rezultatelor finale sau pe etape), are o mai mare valoare 
aplicativă deoarece, precum am menţionat, integrează funcţii mai complexe, ce 
permit nu numai de a evalua, dar şi a modela calitatea, corectând pe parcurs 
acţiunile de obţinere a parametrilor modelului. 

La nivel de instituţie de învăţământ rezultate superioare de calitate se pot 
obţine prin implementarea sistemelor de asigurare şi management al calităţii, 
apreciate ca un domeniu prioritar în creşterea calităţii. 

Asigurarea calităţii în învăţământul superior implică activităţi complexe 
şi sistematice de evaluare şi prognozare a calităţii învăţământului superior (ca 
rezultat, ca proces, ca sistem educaţional) la toate nivele ierarhice (de la cel 
instituţional pînă la cel naţional) şi în structura tuturor componentelor ce o 
constituie (modelul structurii calităţii). 
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Am menţiona în acest context, însă, că în realitate în majoritatea cazurilor 
cînd e vorba de asigurarea calităţii învăţământului superior se au în vedere doar 
unele aspecte, accentul punându-se preponderent pe evaluarea finalităţilor 
sistemului educaţional, dar nu pe evaluarea şi asigurarea creşterii calităţii pe 
parcursul etapelor formării ei. 

Din acest motiv am iniţiat această abordare complexă şi sistemică a calităţii 
învăţământului fiind siguri că doar printr-o asemenea viziune pot fi oferite soluţii şi 
decizii optime. Această abordare va fi pusă la baza  analizei şi evaluării situaţiei 
din învăţământul superior din Moldova şi conturării priorităţilor în asigurarea 
calităţii în acest domeniu. 

 
CONCEPTUL MANAGEMENTULUI CALITĂŢII  
ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR 

 
Reformarea învăţământului superior în ţară a generat trei probleme 

primordiale: accesibilitate, calitate, eficienţă. Cea dintâi problemă pe parcursul 
ultimilor zece ani şi-a găsit soluţionare prin apariţia universităţilor nestatale, 
deschiderea accesului la studii superioare, creşterea numărului de studenţi. 

Depăşind problemele „cantităţii” sistemul educaţional s-a confruntat cu 
problemele calităţii, eficienţei învăţământului. În prezent sistemele educaţionale îşi 
centrează atenţia şi efortul asupra următoarelor aspecte actuale: intensificarea 
relaţiilor şi subordonarea activităţii necesităţilor prioritare ale economiei, sporirea 
calităţii învăţământului şi, în special, formării profesionale, modernizarea 
conţinutului şi tehnologiilor educaţionale, calitatea şi utilitatea produsului 
activităţii educaţionale ş.a. 

Pornind de la faptul că calitatea învăţământului este o noţiune sistemică şi 
complexă, asigurarea ei necesită implicarea tuturor componentelor interne 
(subiecte, obiecte, procese, proceduri, resurse, tehnologii educaţionale) şi externe 
(cadrul legal-normativ, structura generală a sistemului educaţional, cerinţele 
utilizatorilor etc.). Fără a diminua semnificaţia factorilor externi, considerăm că un 
rol prioritar în garanţia calităţii adecvate a serviciilor educaţionale revine 
instituţiilor de învăţământ superior, deoarece anume la acest nivel se proiectează 
criteriile de calitate şi se asigură realizarea lor.  

Problema calităţii nu se punea explicit până nu demult, însă, actualmente 
ea a devenit una din preocupările prioritare. În căutarea soluţiilor de modernizare a 
învăţământului superior se relevă interesul instituţiilor de învăţământ faţă de 
modelele de management al calităţii, care şi-au confirmat utilitatea, eficienţa în 
industrie. Un avantaj al acestora este caracterul lor universal ce permite extinderea 
aplicării concepţiilor şi principiilor sistemelor de calitate şi în sfera serviciilor 
educaţionale. 

Apreciind oportunităţile sistemelor de calitate şi fiind în condiţii de 
concurenţă dură unele instituţii încearcă să elaboreze şi să implementeze sisteme 
proprii de calitate. Am menţiona în acest context că iniţiativa dată în multe ţări este 
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susţinută de structuri guvernamentale (spre exemplu, Ministerul învăţământului din 
Rusia a inclus în lista cerinţelor, pe care trebuie să le satisfacă instituţiile de 
învăţământ pentru a obţine acreditarea de stat, existenţa sistemelor de calitate, în 
România este creat Consiliul Naţional al Managementului Calităţii în Învăţământul 
Superior, care are ca scop susţinerea iniţiativelor de creare şi dezvoltare a 
sistemelor de calitate). Sunt sprijinite tendinţele de formare şi aplicare a sistemelor 
de management al calităţii în sfera de educaţie şi de către structurile internaţionale, 
la particular de European Quality Assurance Agency, European Fondation for 
Quality Management ş.a.  

Pentru înţelegerea mai clară a conţinutului, principiilor, oportunităţilor, 
avantajelor managementului calităţii vom aborda unele definiţii şi repere 
conceptuale ale acestuia. Preocupările în domeniul calităţii s-au soldat cu 
elaborarea standardelor internaţionale din familia ISO 9000: 

 
- ISO 8402-1995 Quality management and quality assurance. Vocabulary 

(Managementul calităţii şi asigurarea calităţii. Vocabular); 
- ISO 9000-2000 Quality management systems. Fundamentals and vocabulary 

(Sisteme de management al calităţii. Fundamente şi 
vocabular); 

- ISO 9001-2000 Quality management systems. Requirements. 
(Sisteme de management al calităţii. Cerinţe); 

- ISO 9004-2000 Quality management systems. Guidelines for performance 
impovements 
(Sisteme de management al calităţii. Ghid pentru 
îmbunătăţirea performanţei) ş.a. 

 

Prima concluzie care rezultă din experienţa standardizării internaţionale 
este că un concept viabil al calităţii poate fi definit şi aplicativ la învăţământul 
superior. Deşi există diferenţă dintre o universitate şi o unitate industrială (se vor 
expune în continuare) conceptul de calitate bazat pe familia de standarde ISO 9000 
se constituie pe principii unitare şi este definit drept calitate orientată spre client. 

Pornind de la definirea calităţii ca ansamblu de caracteristi ale unui 
produs sau serviciu care îi conferă aptitudinea de a satisface anumite necesităţi 
exprimate şi implicite (ISO 8402-1995) este evident că satisfacerea acestor 
necesităţi implică activităţi de urmărire a calităţii produsului (serviciului) nu numai 
în procesul de producere, dar şi parcursul ciclului de viaţă al produsului 
(serviciului) pentru a asigura nivelul proiectat al calităţii.  

Potrivit aceluiaşi standard internaţional asigurarea calităţii este 
ansamblul activităţilor planificate şi sistematic implementate în cadrul sistemului 
calităţii pentru a furniza încrederea respectivă că un produs, serviciu va satisface 
cerinţele de calitate. Asigurarea de calitate trebuie efectuată atât în mediul interior 
al organizaţiei, cât şi în cel exterior faţă de ea. Oferirea acestei încrederi 
desemnează: în interiorul organizaţiei – a avea încredere în obţinerea calităţii 
aşteptate, iar în raport cu exteriorul (furnizorii, clienţii) – a da încredere în 
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obţinerea calităţii. Pentru a avea şi a da încredere în calitate este necesară 
demonstrarea prin diferite mijloace (plan al calităţii, documentaţie, activităţi de 
audit etc.) a asigurării ei. 

ISO 8402-1995 defineşte sistemul calităţii ca ansamblul structurilor 
organizatorice, procedurilor, proceselor şi resurselor necesare pentru 
implementarea managementului calităţii. Acesta se constituie din deciziile ce 
vizează calitatea, care se pot referi la organizaţia în întregime sau la unele activităţi 
din cadrul ei, precum şi la întreg ciclul de viaţă al produsului, serviciului. 
Obiectivul creării sistemului de calitate într-o organizaţie este de a satisface 
necesităţile clienţilor ei. 

Managementul calităţii reprezintă ansamblul activităţilor funcţiei 
generale de management, care determină politica în domeniul calităţii, obiectivele 
şi responsabilităţile, care le implementează în cadrul sistemului calităţii prin 
următoarele mijloace: planificarea calităţii, controlul calităţii, asigurarea calităţii şi 
îmbunătăţirea calităţii (ISO 8402-1995). Managementul calităţii nu se poate realiza 
decât în cadrul sistemului de calitate, numai în ambianţă se poate obţine calitate şi 
performanţă. 

În publicaţiile în domeniul calităţii apare frecvent Managementul calităţii 
totale (Total Quality Management – TQM). În esenţă acesta este o derivată a 
managementului calităţii într-o formă mai extinsă, bazat pe implicarea (participarea 
şi motivarea) tuturor angajaţilor organizaţiei (la toate nivelele ierarhiei). Aplicarea 
TQM în activitatea organizaţiilor nu este o novaţie. Diferenţa dintre modelul folosit 
până în prezent şi cel ce îl propunem este că primul se bazează pe managementul 
prin obiective, iar cel actual – pe standardele internaţionale în domeniul calităţii. 
Aceasta însă nu exclude o anumită comunitate a lor.  

Reieşind din cele expuse ar putea fi punctată o schemă a relaţiilor ce se 
stabilesc în cadrul managementului calităţii şi a finalităţilor acestuia (fig. 4).  

După cum se observă abordarea declarată de standardele familiei ISO 
9000-2000 orientează organizaţiile spre elaborarea strategiilor de management al 
calităţii după principiul de “sus în jos”, ce presupune conturarea iniţial a strategiilor 
generale cu detalierea ulterioară şi configurarea ierarhiei modelelor de procese. 
Practicile anterioare de construire a sistemelor de calitate se bazau pe abordarea de 
“jos în sus”, ce permitea elaborarea decentralizată a sistemelor de calitate (pe 
elemente ale sistemei). Deficienţele sunt evidente.  

Într-un mediu în continuă schimbare sistemele de calitate nu pot fi statice. 
Ele trebuie să fie proiectate astfel încât să asigure un management sistematic, 
îmbunătăţirea continuă a performanţei, adresarea necesităţilor tuturor părţilor 
interesate. ISO 9000-2000, ISO 9004-2000 conţin descrierea standardizată a 
principiilor de management ce asigură realizarea obiectivelor în domeniul calităţii: 

- lor şi deci trebuie să înţeleagă necesităţile curente şi viitoare ale lor, să 
satisfacă cerinţele consumatorilor şi să tindă să depăşească aşteptările 
lor); 
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Fig. 4. Raporturile din cadrul managementului calităţii în structura  
componentelor ce le implică 

 
- organizaţie focalizată pe client (organizaţiile depind de clienţii  
- conducerea (conducerea stabileşte unitatea obiectivelor şi direcţionarea 

organizaţiei. Ea creează clima internă în care personalul se implică în 
realizarea obiectivelor organizaţionale); 

- implicarea personalului (angajaţii de la toate nivelele constituie esenţa 
organizaţiei, iar implicarea totală permite ca abilităţile lor să fie utilizate 
în beneficiul organizaţiei); 

- abordarea procesuală (rezultate superioare se obţin în cazul în care 
activităţile şi resursele implicate sunt conduse ca un proces); 

- abordarea sistemică a managementului (identificarea, conducerea şi 
înţelegerea proceselor în interacţiune, concepute ca sistem, contribuie la 
eficacitatea şi eficienţa organizaţiei în realizarea obiectivelor ei); 
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- perfecţionarea continuă (îmbunătăţirea continuă trebuie să fie un 
obiectiv permanent al organizaţiei); 

- abordarea bazată pe fapte în luarea deciziilor (deciziile efective se 
bazează pe analiza datelor şi informaţiilor); 

- relaţii reciproc benefice cu furnizorii (organizaţia şi furnizorii ei sunt 
interdependenţi, iar relaţiile mutuale benefice sporesc abilităţile ambilor 
în creşterea valorii). 

Formarea sistemelor de calitate pe aceste principii constituie baza 
asigurării şi creşterii performanţei şi a excelenţei organizaţionale. 

Sfera economică se confruntă cu problemele calităţii de decenii. Însă în 
învăţământ acestea au devenit relevante abia nu demult. În Europa studiile în 
domeniul calităţii s-au iniţiat acum două decenii, acumulându-se pe parcurs 
experienţe în elaborarea şi aplicarea conceptelor, principiilor sistemelor de calitate 
în învăţământul superior. Mutaţiile în învăţământul superior în ţările, care au 
tranzitat spre relaţii noi economice au făcut ca preocupările pentru calitate să 
devină majore. Unele ţări din CSI, în special Rusia, Ucraina, apreciind avantajele 
sistemelor de management al calităţii sunt la etapa lansării modelelor proprii şi 
acumulării experienţei în domeniu. Se recunoaşte necesitatea şi oportunitatea 
aplicării unor asemenea sisteme de calitate şi în învăţământul superior din 
Moldova, însă elaborarea lor nu a devenit încă o prioritate pentru şcolile superioare 
din ţară. Multe din încercările care se fac în prezent vizează doar modificarea unor 
etape sau elemente din sistemul educaţional, manifestându-se tendinţa de 
soluţionare fragmentară a problemelor calităţii în învăţământ, ce nu asigură 
performanţe în calitate.  

Avantajele elaborării şi implementării sistemelor de management al 
calităţii în sfera educaţională sunt incontestabile. Ce reprezintă asemenea sisteme? 
Iniţial am menţiona că modelele care funcţionează cu succes în industrie nu se pot 
implementa în mediul academic. Deşi oferă avantaje majore standardele ISO 9000 
nu pot fi aplicate direct în instituţiile de învăţământ superior (fără să se ţină cont de 
constrângerile sistemului educaţional), deoarece există diferenţe esenţiale dintre 
acestea şi unităţile economice (industriale, comerciale) în care aceste standarde se 
aplică necondiţionat. În cazul serviciilor educaţionale necesită luate în vedere 
următoarele particularităţi: 

- specificul produsului învăţământului superior – calificare, nivelul 
intelectual obţinute; 

- durata lungă şi efortul mare în „fabricarea produsului învăţământului 
superior” (4-6 ani, 6-10 mii ore); 

- complexitatea formării profesionale (multitudinea disciplinelor 
didactice şi resurselor implicate); 

- formarea profesională pe tot parcursul vieţii; 
- utilizarea de lungă durată a rezultatelor pregătirii profesionale; 
- complexitatea utilizatorilor serviciilor educaţionale (indivizi, părinţi, 

întreprinderi, societate); 
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- necesitatea perfecţionării continuă; 
- responsabilitate (elementul principal al potenţialului intelectual al 

societăţii îl constituie persoanele cu studii superioare) etc. 
Aceste particularităţi impun necesitatea configurării limitelor în aplicarea 

standardelor ISO 9000 pentru ca valorile şi conceptele lor să favorizeze crearea 
unor adecvate sisteme de management al calităţii în sfera educaţională. Natura 
specifică a activităţilor promovate în învăţământ (instruire, educaţie) fac ca 
aplicarea standardelor ISO 9000 în această sferă să fie selectivă. În comparaţie cu 
instruirea educaţia este mult mai complexă, ce implică deficienţe în standardizare. 
De aceea în paralel cu modelul ISO 9000 există şi alte modele derivate (spre 
exemplu, standardele franceze de calitate în învăţământ elaborate prin adaptarea 
modelului ISO la specificul activităţii educaţionale) şi asociate, bazate pe evaluare 
(evaluări sistematice urmate de acţiuni de corectare, spre exemplu, Modelul 
Proiectului Pilot al Comisiei Europene, modelul englez, TQM, modelul European 
Foundation for Quality Management, care este o varietate a TQM)  [ 2 ]. 

Având în vedere limitele aplicării standardelor familiei ISO 9000 în 
învăţământ, avantajele implicării totale în asigurarea calităţii, oportunitatea 
administrării rapide a schimbărilor precum şi mutaţiile ce se manifestă în 
învăţământ, considerăm că pentru şcolile superioare din ţară (deopotrivă şi pentru 
alte ţări în tranziţie) cel mai adecvat model al managementului calităţii ar fi cel care 
integrează principiile de management al calităţii totale (TQM) şi cerinţele 
standardelor internaţionale din familia ISO 9000, ţinând cont de specificul 
serviciilor educaţionale. 

Elaborarea unui asemenea model include câteva etape fundamentale:  
- evaluarea punctelor tari şi slabe ale instituţiei de învăţământ în baza 

analizei SWOT; 
- elaborarea manualului de calitate (sau a concepţiei de creare a 

sistemului de calitate), în care se argumentează politica, obiectivele în 
domeniul calităţii şi a organizării subscrise realizării acestei politici; 

- elaborarea planurilor calităţii în care se precizează practicile, resursele 
şi succesiunea activităţilor specifice referitoare la calitate; 

- determinarea procedurilor şi specificarea lor (generale, specifice, 
organizaţionale, operaţionale etc.); 

- proiectarea acţiunilor de perfecţionare continuă; 
- instituirea unui adecvat mecanism de măsurare a calităţii (determinarea 

indicatorilor); 
- definirea proceselor în materie de orientare spre obţinerea finalităţilor 

proiectate în domeniul calităţii; 
- identificarea resurselor implicate în asigurarea calităţii şi utilizarea lor 

eficientă pentru a minimiza costul educaţiei; 
- determinarea mecanismelor de evaluare a calităţii şi instituirea unui 

sistem adecvat de audit (a sistemului calităţii, a proceselor, a produsului 
final) ş.a. 
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Precum rezidă din cele prezentate proiectarea sistemelor de management 
al calităţii în instituţiile de învăţământ superior este complexă, de durată şi implică 
eforturi intelectuale majore. De aceea în cadrul prezentei lucrări nu am pretins la o 
abordare exhaustivă a tuturor aspectelor, ce ţin de elaborarea şi implementarea 
sistemelor de management al calităţii. Ne-am limitat doar la unele viziuni 
conceptuale.  

Proiectarea sistemelor de calitate trebuie făcută cu mare atenţie din motiv 
că orice „rebut” sau „defect” al sistemului are un efect distructiv asupra 
potenţialului intelectual al societăţii, producerii materiale şi se poate extinde pe o 
perioadă îndelungată. În industrie, spre deosebire de învăţământ, asemenea defecte 
generează doar o pierdere localizată (în cadrul întreprinderii). 

În concluzie, am menţiona că, deşi elaborarea sistemelor de management 
al calităţii în instituţiile de învăţământ este complexă, implementarea lor oferă 
avantaje competitive superioare: 

 
- instituirea infrastructurii flexibile, care poate răspunde cerinţelor de 

schimbare; 
- optimizarea structurilor organizatorice a instituţiilor; 
- instituirea parteneriatului şi cooperării în realizarea obiectivelor de 

calitate; 
- orientarea spre cerinţele viitoare, anticipând schimbările; 
- minimizarea costurilor educaţiei; 
- îmbunătăţirea continuă a calităţii; 
- dezvoltarea performanţelor şi novaţiilor în domeniul educaţiei, aplicarea 

extinsă a tehnologiilor educaţionale moderne; 
- stabilirea unor raporturi optime dintre piaţa serviciilor educaţionale şi 

piaţa resurselor de muncă; 
- coordonate superioare în piaţa serviciilor educaţionale; 
- optimizarea raporturilor costuri – beneficii – calitate. 

 

PRIORITĂŢI ŞI FINALITĂŢI ÎN ASIGURAREA CALITĂŢII  
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR 

 
Calitatea activităţii educaţionale a devenit una din orientările prioritare în 

dezvoltarea învăţământului superior. Incontestabil, această problemă globală nu 
ţine doar de competenţa şcolii superioare sau a unor instituţii, soluţionarea ei 
necesită efort integrat din partea statului, societăţii, şcolii superioare. 
 Asigurarea calităţii în învăţământul superior nu este posibilă în lipsa unui 
sistem eficient de conducere a activităţii educaţionale. Managementul calităţii 
învăţământului este un proces complex şi trebuie să se bazeze pe o abordare 
complexă, sistemică, implicându-se la toate nivelele: 

- guvernamental (reglementare de stat); 
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- sistemului de învăţământ superior; 
- instituţiilor de învăţământ. 

Evaluarea situaţiei existente în domeniul învăţământului superior în 
Moldova a scos în evidenţă unele deficienţe, care influenţează calitatea serviciilor 
educaţionale şi a permis de a contura obiective, priorităţi în sporirea calităţii 
învăţământului şi finalităţile rezultate din realizarea lor. 

Învăţământul superior este o sursă principală de creştere a potenţialului 
intelectual al societăţii, de aceea asigurarea calităţii învăţământului reprezintă un 
obiectiv strategic al statului. Realizării acestui imperativ trebuie să i se subscrie 
politica educaţională a statului, precum şi toate resursele societăţii (umane, 
informaţionale, materiale, financiare etc.). 

Având în vedere aceste repere, precum şi deficienţele menţionate mai sus, 
se prezintă importante următoarele obiective şi priorităţi în domeniul modernizării, 
dezvoltării şi sporirii calităţii învăţământului superior la nivel naţional: 
• actualizarea strategiei de dezvoltare a învăţământului superior şi, în special, a 

celei ce vizează asigurarea calităţii, reiterarea obiectivelor în domeniu; 
• perfecţionarea legislaţiei cu privire la învăţământ, instituirea unui adecvat 

suport normativ al funcţionării instituţiilor de învăţământ; 
• elaborarea criteriilor de determinare a statutului diferitor tipuri de instituţii de 

învăţământ (universitate, academie, institut, colegiu) şi a abilităţilor de 
eliberare a actelor de studii absolvenţilor; 

• standardizarea naţională a învăţământului superior prin elaborarea standardelor 
profesionale (curriculumului universitar) şi altor norme de activitate în această 
sferă; 

• modernizarea structurii învăţământului, asigurarea consecutivităţii şi 
continuităţii acestuia; 

• perfecţionarea sistemului de finanţare a învăţământului şi optimizarea utilizării 
finanţelor publice (alternative – obţinerea comenzii de stat pentru pregătirea 
specialiştilor în bază de concurs, finanţarea din surse publice doar a 
specialităţilor de importanţă naţională, finanţarea per capita); 

• crearea unui sistem de învăţământ superior participativ; 
• instituirea unui mecanism eficient de protecţie socială a populaţiei de consumul 

serviciilor educaţionale necalitative prin implementarea unui sistem adecvat de 
monitoring al instituţiilor de învăţământ şi informare a populaţiei despre 
calitatea serviciilor oferite de ele; 

• asigurarea raporturilor optime dintre piaţa serviciilor educaţionale şi piaţa 
resurselor umane; 

• sincronizarea schimbărilor în învăţământul superior cu tendinţele din spaţiul 
educaţional european; 

• promovarea mobilităţii studenţilor (prin implementarea sistemului de credite 
transferabile), cadrelor didactice şi a cercetărilor; 
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• susţinerea activităţilor de recunoaştere naţională a perioadelor de studii şi 
calificărilor (obţinute şi acordate) în aria învăţământului superior european; 

• egalarea în drepturi a instituţiilor de învăţământ cu diferite forme de proprietate 
şi a absolvenţilor lor (criteriul de diferenţiere fiind acreditarea instituţiilor). 

Instituţiile de învăţământ superior funcţionează concomitent în două 
pieţe: piaţa serviciilor educaţionale şi piaţa resurselor umane. Succesul activităţii 
instituţiei în mare măsură este determinat de coordonatele, pe care le ocupă 
instituţia în ambele pieţe. Promovarea ei în piaţa serviciilor educaţionale devine 
posibilă doar în condiţiile competitivităţii ei, care, în cele din urmă, este o derivată 
a calităţii activităţilor promovate. 

Calitatea în cadrul instituţiilor de învăţământ este determinată de un 
ansamblu de condiţii, care ar putea fi grupate în: 
- calitatea proiectării programelor profesional-educaţionale în conformitate cu 

necesităţile pieţei, consumatorilor de servicii educaţionale şi a societăţii; 
- asigurarea cu resurse a activităţii educaţionale şi calitatea acestora (cadre 

didactice, didactic-auxiliare, personal managerial, bază tehnico-materială, 
resurse financiare); 

- asigurarea informaţională a serviciilor educaţionale (fond de literatură 
didactică, ştiinţifică, elaborări metodico-ştiinţifice, produse-program aplicative 
etc.); 

- calitatea managementul activităţii educaţionale – argumentarea funcţiilor, 
metodelor, formelor de management al proceselor educaţionale, optimizarea 
organizării procesului didactic (instruire în grup şi studiu individual, forme şi 
metode moderne de predare-învăţare etc.). 

Având în vedere deficienţele în asigurarea calităţii la nivelul instituţiilor 
de învăţământ, precum şi spectrul factorilor, ce influenţează calitatea activităţii 
educaţionale şi a produsului final al învăţământului superior, printre obiectivele 
prioritare ale instituţiilor de învăţământ  în domeniul asigurării şi creşterii calităţii 
se remarcă: 
• planificarea strategică a activităţii instituţiei de învăţământ, inclusiv şi în 

domeniul asigurării calităţii pregătirii specialiştilor; 
• revizuirea scopurilor şi tehnologiilor educaţionale, alinierea lor la standardele 

educaţionale moderne; 
• redimensionarea şi restructurarea planurilor şi programelor educaţionale în 

baza principiului dezvoltării anticipate (în raport cu practica), actualizarea 
continuă a programelor  de studii; 

• perfecţionarea asigurării cu resurse (materiale, tehnice, financiare, 
informaţionale etc.); 

• diversificarea traseelor educaţionale în funcţie de necesităţile pieţei muncii şi 
consumatorilor de servicii educaţionale; 

• implementarea sistemelor performante de management al calităţii ş.a. 
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Calitatea superioară a serviciilor educaţionale se poate asigura doar prin 
soluţionarea  în complex a problemelor aferente realizării acestui obiectiv, ţinând 
cont de toţi factorii, care influenţează rezultatul final al activităţii educaţionale. Din 
acest motiv managementul calităţii serviciilor educaţionale în condiţiile creşterii 
concurenţei devine un obiectiv strategic al fiecărei instituţii de învăţământ. 
Realizarea eficientă a acestuia se poate obţine prin impelementarea sistemelor de 
management al calităţii, ţinându-se cont, totodată, şi de standardele internaţionale 
de calitate. Implementarea sistemelor de management al calităţii totale (TQM) 
orientează spre modernizarea continuă a activităţii instituţiilor de învăţământ şi 
sporirea calităţii învăţământului pentru asigurarea multilaterală a cerinţelor şi 
necesităţilor solicitanţilor de servicii educaţionale (studenţi) şi consumatorilor de 
produse ale educaţiei profesionale (întreprinderi, societate). 

Finalităţile spre care se tinde în urma realizării obiectivelor menţionate în 
domeniul asigurării calităţii: 

la nivel instituţional 
• instruirea în baza principiilor de anticipare (în raport cu practica) şi inovaţie; 
• dezvoltarea aptitudinilor cognitive, aplicative şi inovative ale studenţilor; 
• asigurarea competenţei şi competitivităţii profesionale; 
• educarea personalităţilor cu înaltă valoare umană şi profesională; 
• alinierea cunoştinţelor profesionale la cerinţele actuale şi viitoarele schimbări 

în domeniul de profesare a specialiştilor; 
la nivel naţional 

• asigurarea economiei naţionale cu resurse umane de înaltă competenţă; 
• utilizarea eficientă a resurselor (materiale, financiare, informaţionale etc.); 
• asigurarea performanţelor şi creşterii economice; 
• asigurarea dezvoltării durabile a ţării; 
• integrarea activă în piaţa mondială. 
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• Conţinutul unui proiect este unic. Orice activitate repetitivă este deja un proces; 

 

 
 Key words: 
 Project management, industrial creation, planning, production system. 
 
 Abstract: 
 The success or failure of a project is usually judged by whether it achieves specific 
objectives in time, cost and performance. Project time-scales are always being squeezed by 
management and there is rarely enough time to complete project work, so it is important to 
make the best possible use of the available time. Project objectives are achieved by 
coordinating the efforts of a range of people who invariably have different levels of 
knowledge and experience. 
 
 
 Pentru a se înţelege activitatea de management de proiect, trebuie foarte 
bine definită noţiunea de proiect. Astfel, pentru a se putea diferenţia un proiect de o 
altă activitate se recomandă următoarele elemente de analiză: 

• Un proiect determină o anumită schimbare care poate fi de natură materială 
(crearea unui parc industrial, proiectarea unei linii de fabricaţie) sau 
organizatorică (implementarea unei noi strategii sau structuri organizatorice); 

• Un proiect este compus dintr-o serie de activităţi care se completează în vederea 
obţinerii unei cerinţe formulate de client. Finalul proiectului trebuie să fie ceea 
ce doreşte clientul sau consumatorul; 

• Proiectul este definit de un punct de plecare şi unul de sosire sau finalizare. 
Punctul de plecare este cel mai clar, dar pentru atingerea ţelului sau a punctului 
de finalizare pot fi elaborate mai multe abordări şi soluţii. Proiectele care “se 
desfăşoară alene” sau nu au un ţel bine definit vor fi incomplete; 

• Un proiect presupune resurse umane şi materiale şi un buget de timp pentru 
desfăşurarea tuturor activităţilor. Proiectele, prin felul lor, sunt unice şi 
presupun talent, pricepere şi o echipă pentru realizarea acestora. 

                                                 
*  S.C. Barter Grup S.A. 
** Profesor universitar doctor, Universitatea Bacău 
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Fig. 1. Caracteristicile unui proiect 

  În concluzie, proiectul 
reprezintă o activitate unică, care 
doreşte realizarea unei schimbări 
plecându-se de la un punct de plecare 
către unul de sosire cu anumite 
resurse materiale şi umane. Astfel, 
proiectul propune o noutate ce 
trebuie realizată cu minimum de 
resurse (cost şi timp) şi maximă 
calitate. În figura 1 se prezintă cele 
patru caracteristici ale unui proiect. 
 

Tipuri de creativitate şi activităţile de cercetare dezvoltare 
 
  Activitatea de creaţie este foarte complexă şi nu poate fi introdusă în 
anumite şabloane sau reguli. Totuşi, creativitatea poate fi sistematizată pe 
următoarele planuri: 
  Creativitatea inocenţei. Persoane care au numai cunoştinţe foarte vagi într-
un anumit domeniu sesizează instinctiv soluţia unei probleme, căutată de mult timp 
de specialişti bine calificaţi. Aceasta este posibil tocmai fiindcă persoana respectivă 
nu este limitată în modul ei de gândire de scheme logice folosite de multe ori de 
specialişti în munca lor. Schemele logice de abordare a unor probleme şi de 
adaptare la situaţiile neprevăzute, duc de cele mai multe ori la limitarea gândirii, 
scăderea personalităţii, stereotipuri în abordarea problemelor.  
  Creativitatea datorată unor factori situaţionali sau întâmplării. Multe din 
descoperirile făcute mai ales în domeniul chimiei şi farmaceuticii se datorează unor 
greşeli de manipulare sau a unor accidente de mică anvergură. Prin combinaţia 
neintenţionată a unor factori neconsideraţi mai înainte s-au obţinut transformări ale 
diferitelor substanţe care ulterior s-au dovedit foarte utile.  
  Creativitatea gândirii laterale. Acest tip de creativitate influenţează 
activitatea inginerească şi evident evoluţia tehnicii în prezent. Progresul realizat 
într-un domeniu al tehnicii este utilizat pentru rezolvarea problemelor dintr-un alt 
domeniu.  
  La rândul lor activităţile de cercetare-dezvoltare se pot structura în 
următoarele categorii: 
• Cercetare fundamentală, destinată exclusiv obţinerii de cunoştinţe noi. Aceasta 

se efectuează mai ales în centre de cercetare mari care dispun de fonduri şi de 
dotări importante, fiind finanţate în cea mai mare parte de stat. 

• Cercetarea aplicativă, destinată implementării cunoştinţelor teoretice în 
practică. Finanţarea acestor cercetări este în mare parte susţinută de către stat 
mai ales prin subvenţiile acordate pentru anumite teme considerate prioritare, 
dar şi întreprinderile aduc o contribuţie financiară substanţială. 

• Adaptarea produselor existente la condiţiile specifice pe piaţă. 
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• Dezvoltarea de variante ale unui produs existent se efectuează în scopul 
completării gamei de produse şi satisfacerii complete a cerinţelor pieţei. 

 
Resursele umane implicate în activitatea de creaţie şi dezvoltare 

 
Corespunzător sarcinilor diferite care trebuie realizate în cadrul serviciului de 
dezvoltare există tipuri diferite de persoane: 
1) Cercetătorul sistematic. Acesta tratează problemele de dezvoltare în mod 
pragmatic, creativ şi obiectiv , analizează cu interes şi deschis probleme 
necunoscute şi păstrează distanţa faţă de persoanele din jurul său. Acest tip este 
caracteristic pentru cca. 11% dintre colaboratorii care realizează, însă, 42% din 
inovaţii. 
2) Reformatorul vizionar are foarte des idei complet noi cu care reuşeşte să-i 
impresioneze pe cei din jurul său. El preţuieşte foarte mult independenţa şi 
admiraţia de care se bucură, îşi doreşte să aibă şi mai multă influenţă asupra 
persoanelor din jurul său şi să schimbe şi mai mult mediul în care trăieşte. Cu acest 
tip de cercetător se identifică numai 6% din persoanele, care sunt însă extrem de 
productive: 30% din numărul inovaţiilor li se datorează lor . 
3) Realizatorul îndemânatic pune accentul pe fapte, nu pe vorbe. El întreţine 
relaţii corecte cu toţi colaboratorii, dar cei care vorbesc prea mult îl deranjează. El 
îşi urmăreşte ţelurile cu perseverenţă şi realizează cca. 13% din numărul 
inovaţiilor. Acest tip se regăseşte în 25% dintre persoanele implicate în activităţile 
de cercetare şi dezvoltare. 
4) Analistul moderat preţuieşte în special ordinea şi structurarea clară a 
problemelor şi încearcă să introducă acest concept în proiectele de dezvoltare. El 
doreşte să folosească reguli bine precizate în activitatea sa. Activitatea de 
conducere îl interesează mult şi îi face plăcere. În serviciile de dezvoltare cca. 32% 
din personal corespunde acestui tip de colaborator în procesul de cercetare. 
Eficienţa lor inovativă este redusă. Ei realizează numai cca. 6% din numărul 
inovaţiilor . 
5) Organizatorul prevăzător preferă să lucreze după reguli bine stabilite. 
Corectitudinea în serviciu, dreptatea în relaţiile cu oamenii sunt noţiuni de bază 
pentru el. Siguranţa în acţiuni şi prin aceasta eliminarea riscurilor sunt urmărite cu 
atenţie. Uneori are impresia că toată lumea este împotriva lui. Acest tip se regăseşte 
în 18% din numărul colaboratorilor şi este responsabil pentru 5% din numărul 
inovaţiilor . 
6) Tacticianul conservator se orientează după limitele care îi sunt impuse. Se 
sprijină pe principii şi experienţe verificate în practică şi evită contactul cu 
noutăţile pe cât posibil. Uneori îşi pierde curajul că poate rezolva problemele care îi 
stau în faţă. El are nevoie de ajutor şi stimulare deosebită pentru a putea merge mai 
departe. Acest tip de personalitate se regăseşte în 8% din numărul colaboratorilor şi 
realizează numai 4% din numărul inovaţiilor. 
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Ciclul realizării unui proiect 

 
  Realizarea unui proiect este o activitate de echipă complexă care presupune 
parcurgerea mai multor etape. Aceste etape trebuie particularizate pentru fiecare tip 
de proiect în parte. Principalele faze de realizare a unui proiect în concepţia 
Institutului de Dezvoltare Economică a Băncii Mondiale  sunt: 
• Preidentificarea datelor; 
• Identificarea scopului şi obiectivelor; 
• Pregătirea proiectului; 
• Aprecierea şi estimarea proiectului; 
• Implementarea proiectului; 
• Aplicarea proiectului; 
• Evaluarea rezultatelor. 
 Un proiect tehnic este o activitate foarte complexă, care începe cu o idee şi 
continuă cu toate etapele necesare transpunerii ideii respective în practică. În acest 
sens, în figura 2 se prezintă etapele necesare realizării unui proiect de investiţii. 

 

Iniţierea 
proiectului 

Specificaţii 
de proces 

Punerea în 
funcţionare 

Aprovizionare 

Închiderea 
preoiectului 

Proiect 
tehnic 

Construcţia 

Definiţii şi 
standarde 

Iniţierea 
proiectului 

Strategia şi 
organizarea 
proiectului 

Fig. 2. Etapele unui proiect de investiţii 
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Aplicarea managementului de proiect în concepţia produselor industriale 
 

 Concepţia produselor este o activitate tehnică mintală care apare ca urmare 
a unei teme de proiectare (datorată unei comenzi sociale stabilită pe baza unor 
studii de marketing) sau spontan prin apariţia unei idei tehnice. Această activitate 
este foarte riscantă deoarece nu poate fi riguros planificată. În domeniul concepţiei, 
produsele apar ca urmare a reproiectării produselor existente în vederea 
îmbunătăţirii performanţelor şi calităţii acestora sau ca urmare a proiectării unor 
produse noi. Îmbunătăţirea produselor existente este activitatea de creaţie cu cel 
mai mic risc, dar care la un moment dat îşi poate atinge limitele prin faptul că 
produsul respectiv nu mai este căutat pe piaţă. 
 Proiectarea unor produse noi este foarte riscantă, deoarece pe baza 
statisticilor existente, doar 20% din produsele noi au şanse de succes pe piaţă. 
Nivelul ridicat al eşecului se datorează următoarelor cauze: 
• nepromovarea corespunzătoare a produsului pe piaţă, consumatorul nu ajunge 

să cunoască produsul; 
• produsul nu corespunde unei anumite nevoi sociale a consumatorului; 
• produsul nou nu are performanţele care să-l facă viabil pe piaţă; 
• gradul scăzut de educaţie şi cultură pe piaţa pe care se desface produsul 

respectiv; 
• restricţii legislative, economice, politice, religioase etc. 
 De asemenea, realizarea unui produs nou presupune o lungă activitate de 
cercetare şi de omologare a acestuia (produsele farmaceutice), activitatea de 
cercetare fiind după cum se ştie o activitate cu risc ridicat şi cu termene de realizare 
nesigure. În urma studiului privind aplicarea managementului de proiect în 
activitatea de creaţie se pot desprinde următoarele concluzii: 
1. activitatea de creaţie este o activitate cu un risc foarte ridicat, din care cauză 

trebuie să se facă un studiu de risc foarte riguros înainte de începerea demarării 
proiectului; 

2. pentru ca proiectul să corespundă scopului trebuie să se stabilească raportul cost 
beneficiu şi indicatorii de evaluare permanentă a performanţelor proiectului; 

3. activitatea de creaţie trebuie concentrată cel mai mult pe îmbunătăţirea 
performanţelor şi calităţii produselor existente pentru reducerea riscurilor; 

4. pentru stabilirea alocării resurselor trebuie să se folosească un aparat matematic 
riguros, în activitatea de creaţie cel mai bun fiind utilizarea drumului critic şi 
utilizarea graficelor Gannt; 

5. îmbunătăţirea unui produs se poate realiza pe două căi de lucru: îmbunătăţirea 
produsului prin reproiectare şi îmbunătăţirea procesului de realizare a 
produsului; 

6. managementul creaţiei unui produs pentru a fi eficace trebuie realizat pentru 
întreg ciclul de realizare a produsului respectiv şi nu numai pentru activitatea de 
concepţie. Rezultatul activităţii de concepţie poate fi cuantificat doar în 
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momentul în care se evaluează produsul care a rezultat din această activitate. 
Din această cauză managementul îmbunătăţirii sau înnoirii trebuie să se întindă 
pe un interval temporal şi spaţial mai mare; 

7. la nivelul creaţiei trebuie foarte bine separate activităţile administrative de cele 
organizatorice şi mai ales de activitatea de bază “creaţia”. 

Fig. 3. Metodologie generală pentru un proiect de creaţie industrială 
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 Conceperea şi producţia produselor industriale este o activitate repetativă 
pentru un producător, dar de fiecare dată condiţiile în care se desfăşoară proiectul şi 
cadrul acestuia sunt diferite. Orice abordare a conceperii sau reconceperii şi 
îmbunătăţirii unui produs reprezintă un nou proiect. Din această cauză, pentru a se 
uşura activităţile din cadrul proiectului se propune o metodologie generală, figura 
3, care să fie utilizată la conceperea şi realizarea unui produs industrial. Acest 
model elaborat va fi particularizat pentru fiecare tip de proiect în funcţie de 
particularităţile şi cerinţele acestuia. Ciclu de viaţă sau de realizare a  proiectului va 
cuprinde următoarele cinci etape principale: 

1. iniţierea proiectului care cuprinde: 
• specificarea scopului proiectului; 
• obiectivele urmărite; 
• prezentarea definiţiilor inginereşti şi a standardelor utilizate; 

2. planificarea ce trebuie să ţină seama de: 
• marketing 
• planificarea noului produs şi elaborarea strategiei şi planului de bază care va 

servi la detalierea activităţilor 
• proiectarea prototipului 
• producerea, testarea, revizuirea şi evaluarea prototipului 
• aprobarea pentru producere în serie 
• proiectarea produsului 
• identificarea problemelor 
• planificarea pregătirii de fabricaţie 
• proiectarea tehnologică a produsului 
• calculul capacităţii de producţie şi costuri de fabricaţie 
• determinarea spaţiului necesar producţiei 
• construcţia sau reamenajarea spaţiilor de producţie  
• achiziţionarea utilajelor şi amplasarea acestora în fluxul tehnologic 
• stabilirea forţei de muncă necesare 
• producerea seriei zero şi testarea seriei zero 
• omologarea produsului 
• începerea producţiei 

3. execuţia proiectului; 
4. controlul; 
5. finalizarea sau închiderea proiectului şi analiza rezultatelor. 

 În continuare se prezintă o schemă bloc privind abordarea managementului 
de proiect pentru conceperea şi fabricarea produselor industriale, fig. 4. O atenţie 
deosebită trebuie acordată iniţierii proiectului, deoarece în proporţie de peste 70% 
rezultatele proiectului depind de premizele iniţiale pe care a fost fundamentat şi 
construit proiectul. Din această cauză trebuie să se identifice foarte clar scopul 
proiectului, obiectivele ce trebuie atinse şi cum se asigură resursele pentru 



Cristian Vintilă, Carol Schnakovszky 

 270 

atingerea scopului final. O importanţă deosebită trebuie acordată şi studierii 
hazardului şi a riscului pe care îl presupune derularea proiectului. 
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Concluzii 
 

În domeniul concepţiei, ca un proiect să aibă succes trebuie să se ţină seama şi de 
următoarele elemente: starea socială, tehnologică, economică, problemele de mediu 
şi stabilitatea politică a zonei căreia se adresează proiectul; restricţiile juridice, 
economice, de mediu;  modul de asigurare a calităţii proiectului; studiile de 
hazard, conform ISO 9000; studiile de risc; costurile estimate; planificarea 
proiectului; monitorizarea şi controlul proiectului; condiţiile de contractare a 
necesităţilor, echipamentelor şi serviciilor; organizarea proiectului; informaţiile 
referitoare la proiect. 
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STRATEGII CONCURENŢIALE DE MARKETING 
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- cererea pentru bunuri şi servicii în cantităţi mari şi foarte mari era 
preponderentă (cerere “standardizată”); 

 

 
 Key words: 
 Marketing strategy, competitive advantage. 
 
 Abstract: 
 The elaboration of a marketing strategy means finding a new formula for which the 
former will compete, will settle its own objectives and it will make up its own policies through 
which it will accomplish all these objectives. 
 
 

La nivel mondial şi în condiţiile începutului mileniului trei dezvoltarea 
unei firme este influenţată hotărâtor de mediul său ambiant, spre deosebire de 
trecut, când influenţa mediului intern era hotărâtoare. Această extindere a ariei de 
influenţă externă asupra firmei, se explică în principal prin deplasarea raportului de 
putere de la producător către consumator, prin existenţa aproape în toate cazurile a 
unei oferte mai mari decât cererea, prin creşterea concurenţei dintre producători, 
prin modificarea rapidă a caracteristicilor mediului de afaceri etc. 
 În ceea ce priveşte comportamentul firmelor pe piaţă, din punct de vedere 
istoric acestea au parcurs câteva faze, ce pot fi grupate în faze specifice unei 
economii de producţie şi faze specifice unei economii de piaţă.  

În faza economiei de producţie, comportamentul firmelor era axat pe 
producţie, pe produs, singurul scop al firmelor era de a produce,  posibilitatea 
satisfacerii clienţilor rămânea la latitudinea producătorului. Această fază a dominat 
economia mondială până în anii ‘60-’70, când dezvoltarea era caracterizată prin 
existenţa unei cereri mai mari decât oferta. Caracteristicile cererii şi ale producţiei 
în această fază sunt: 

- calitatea cerută avea un nivel asemănător pentru toţi consumatorii şi se 
concentra în principal pe calitatea produsului; 

- oferta se baza pe producţii de masă şi serii mari, producţia în flux era apreciată 
ca fiind cea mai eficientă formă de organizare, iar costul reprezenta aproape 
unicul atu concurenţial. 
Caracteristicile marketingului  în această fază sunt: 
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- marketingul este doar o funcţie secundară, dacă nu chiar auxiliară, producţia, 
finanţarea şi gestiunea personalului fiind considerate activităţi principale şi 
creatoare de valoare pentru cei care le practică; 

- serviciul de marketing are ca sarcină principală vânzarea a ceea ce realizează 
serviciul de producţie, organizarea relaţiilor cu clientela şi administrarea 
vânzărilor; 

- conceperea şi realizarea produselor nu au relevanţă pentru marketing, ci numai 
pentru serviciul de producţie; 

- fixarea preţului intră în atribuţiile serviciului financiar. 
 Trebuie precizat că organizarea internă după acest tip de marketing, relativ 

pasiv, a rezistat până la criza economică a anilor ’30. După al doilea război 
mondial, marketingul a dobândit rangul de funcţie principală, integratoare, 
devenind un marketing de tip modern. 

 În faza economiei de piaţă, după anii ‘60-’70 apar noi caracteristici ale 
mediului firmelor: cererea se deplasează spre diversificare, se cer cantităţi mici, 
calitatea fiind specifică segmentelor de piaţă în timp ce oferta se bazează pe 
producţii flexibile, de serii mici sau chiar de unicat. Tot în această perioadă 
organizarea întreprinderii s-a modificat esenţial: 
- satisfacerea clientului a devenit preocuparea principală, fiind o condiţie a 

supravieţuirii întreprinderii; 
- marketingul este acum o funcţie principală; 
- serviciul de marketing influenţează şi controlează toate celelalte funcţii ale 

întreprinderii; el decide, în colaborare cu serviciile de cercetare-dezvoltare, de 
producţie şi financiar, caracteristicile produselor oferite; 

- marketingul are şi rolul de a evalua şi de a controla viabilitatea economică a 
deciziilor în materie de produse. 

În prezent cele două economii, de producţie respectiv de piaţă, coexista, cu 
predominarea anumitor caracteristici, dovada fiind firmele care funcţionează în 
starea specifică economie de producţie şi care asigură o valorificare eficientă şi 
eficace a oportunităţilor, alături de cele care funcţionează pe principiile economiei 
de piaţă.  

Fiecare firmă care concurează într-un anumit domeniu dispune de o 
strategie simplă sau complexă, explicită sau implicită. Strategia este elaborată în 
mod explicit prin intermediul unui proces de planificare sau evoluează implicit prin 
activităţile diverselor compartimente funcţionale. Recomandat ar fi modul explicit, 
prin planificare pe ansamblul activităţilor firmei, procesul implicit fiind vădit 
afectat de subiectivitate din cauza multitudinii de strategii realizate de 
compartimentele funcţionale ale firmei. 

Elaborarea unei strategii concurenţiale este echivalentă cu găsirea unei 
formule pentru care firma va concura, îşi va stabili obiectivele şi îşi va formula 
politicile prin care să-şi îndeplinească aceste obiective. Metoda clasică de elaborare 
a strategiei ne arată că aceasta este o combinaţie de scopuri (obiective) şi mijloace 
(politici) prin care firma încearcă să atingă aceste scopuri.  
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Obiectivele firmei reflectă modul în care firma doreşte să concureze şi 
scopurile economice şi neeconomice pe care le urmăreşte: creşterea rentabilităţii, a 
cotei de piaţă, responsabilitatea socială etc. 

Politicile prin care firma intenţionează să-şi ducă la îndeplinire obiectivele 
vizează departamente din cadrul firmei: marketing, producţie, forţă de muncă, 
aprovizionare, cercetare-dezvoltare etc. 

Tot în forma clasică elaborarea unei strategii concurenţiale implică luarea 
în considerare a patru factori cheie, de ordin intern şi extern. Factorii interni indică 
atuurile şi slăbiciunile firmei şi valorile personale ale organizaţiei. Atuurile şi 
slăbiciunile firmei sunt reprezentate de activele şi de calificările de care dispune 
firma în raport cu concurenţii, incluzându-se aici şi resursele financiare, nivelul 
tehnologic, imaginea mărcii etc. Valorile personale ale organizaţiei sunt 
reprezentate de motivaţiile şi de nevoile directorilor executivi şi ale celorlalte 
persoane care trebuie să aplice strategia aleasă. Atuurile şi slăbiciunile firmei 
combinate cu valorile care determină limitele interne ale strategiei concurenţiale pe 
care o firmă poate să o adopte cu succes. 

Sectorul de activitate şi mediul în care funcţionează firma constituie 
factorii externi care influenţează elaborarea strategiei. Ocaziile şi ameninţările din 
respectivul sector de activitate definesc mediul concurenţial, cu riscurile şi şansele 
de câştig asociate lui. Nivelul social al aşteptărilor reflectă impactul pe care îl au 
asupra firmei aspecte ca politica guvernamentală, preocupările sociale, 
comportamentele specifice grupurilor sociale etc. Firma trebuie să ţină cont de cei 
patru factori înainte de a elabora şi aplica un set realist de politici şi obiective. 

Esenţa elaborării strategiei concurenţiale constă în raportarea firmei la 
mediul în care îşi desfăşoară activitatea. Pentru o firmă interesează sectorul de 
activitate în care aceasta concurează. În general un sector de activitate este alcătuit 
dintr-un grup de firme care realizează produse ce se pot substitui între ele. 
Bineînţeles gradul de substituire, raportat la produse, trebuie să fie considerabil, 
procesele (de producţie) să fie asemănătoare şi grupul de firme să activeze pe 
aceeaşi piaţă (geografică). 

Structura unui sector de activitate are o puternică influenţă în stabilirea 
regulilor concurenţiale, ca şi în elaborarea strategiei firmei. Obiectivul strategiei 
concurenţiale a unei unităţi de activitate dintr-un anumit sector, constă în găsirea 
celei mai bune poziţii prin care firma să se apere de forţele concurenţiale sau să le 
influenţeze în favoarea sa. (a nu se confunda cea mai bună poziţie cu poziţia de 
lider) 

M. Porter a definit cinci forţe concurenţiale: 
a. furnizorii, prin puterea lor de negociere; 
b. cumpărătorii, prin puterea lor de negociere; 
c. produsele şi serviciile substituente, prin ameninţarea pe care o produc 

firmelor concurente; 
d. rivalitatea dintre firmele existente; 
e. ameninţarea venită din partea noilor intraţi. 
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Pentru a determina puterea forţelor concurenţiale, adică rentabilitatea unui 
anumit sector de activitate, trebuie identificate trăsăturile structurale de bază ale 
sectorului de activitate. Rolul analizei structurii sectoriale este acela de a identifica 
trăsăturile economice şi tehnologice fundamentale ale unui sector de activitate, 
trăsături care stau la baza elaborării strategiei concurenţiale. Cunoaşterea structurii 
sectorului de activitate constituie punctul de plecare în analiza strategică. 

Cheia elaborării strategiei concurenţiale constă în analiza profundă a 
fiecărei forţe concurenţiale, definite ca surse de presiune concurenţială, deoarece 
puterea colectivă a celor cinci forţe “presează” pe întregul sector de activitate. 
Cunoaşterea surselor de presiune concurenţială va permite evidenţierea atuurilor şi 
a slăbiciunilor firmei, întărirea poziţiei sale în sectorul respectiv de activitate, 
clarificarea domeniilor în care transformările strategice vor da cele mai bune 
rezultate şi identificarea domeniilor în care tendinţele de evoluţie a sectorului de 
activitate vor da naştere la cele mai semnificative ocazii sau ameninţări. 

Intensificarea fiecărei forţe concurenţiale este influenţată de o serie de 
caracteristici economice şi tehnice ale sectorului de activitate cum ar fi: barierele 
de intrare şi ameninţarea venită din partea celor intraţi, intensitatea rivalităţii dintre 
concurenţi, modificarea puterii de cumpărare a cumpărătorilor etc. 

Nu trebuie neglijat rolul guvernului în reglementarea concurenţei pentru că 
guvernul poate să influenţeze direct sau indirect aproape toate aspectele care 
determină structura unui sector de activitate. De asemenea, în multe sectoare de 
activitate, guvernul este cumpărător sau furnizor, influenţând concurenţa din acele 
sectoare prin politicile pe care le adoptă. 

Nici o analiză structurală  nu poate fi completă fără analiza în care politica 
guvernamentală, la toate nivelurile, va influenţa structura sectorului de activitate. 
Din perspectiva analizei strategice de dorit ar fi ca influenţa statului dintr-un sector 
de activitate să se facă prin intermediul celor cinci forţe concurenţiale. Atunci când 
statul se constituie într-o forţă de sine stătătoare, devenind cea de a şasea forţă 
concurenţială, principiile strategiei de marketing se modifică decisiv în sensul unei 
restrângeri a posibilităţii de alegere a unei strategii concurenţiale. 

O strategie concurenţială eficientă presupune efectuarea unor acţiuni 
ofensive sau defensive pentru situarea firmei pe o poziţie prin care să se apere de 
acţiunile celor cinci forţe concurenţiale. Aceasta implică următoarele abordări: 
- poziţionarea firmei astfel încât atuurile sale să-i permită cea mai bună apărare 

în raport cu forţele concurenţiale; 
- influenţarea echilibrului dintre forţele concurente prin întreprinderea unor 

acţiuni strategice care să îmbunătăţească poziţia relativă a firmei; 
- intuirea înaintea rivalilor, a modificărilor echilibrului concurenţial prin 

alegerea unor strategii adecvate. 
Există practic un număr foarte mare de strategii, cele mai cunoscute 

aparţinând unor autori celebri: 
Astfel, M. Porter propune trei strategii de acţiune în faţa concurenţei: 

dominarea prin costuri totale, diferenţierea şi focalizarea. P. Drucker strategii de 
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creştere intensivă, de diversificare şi integrativă. P. Kotler ia în calcul poziţia 
concurenţială a întreprinderii pe piaţă propune strategia liderului, a challenger-ului, 
a specialistului şi a urmăritorului. Indiferent de strategia aleasă firma trebuie să fie 
conştientă de riscurile la care se supune dacă alegerea şi elaborarea strategiei este 
greşit făcută. Pe lângă acest risc, al firmei, mai există şi un risc al strategiei care nu 
ţine de alegerea iniţială. 

Unii specialişti au tendinţa de a lega avantajul concurenţial de 
profitabilitate, de mărimea firmei sau de cota de piaţă. De exemplu, se afirmă că 
mărimea şi cota de piaţă a unei firme induc un avantaj comercial, deci nu rămâne 
altceva de făcut decât să mărim firma şi să-i îmbunătăţim cota de piaţă prin cu totul 
alte strategii. Aceste alegeri sunt foarte riscante deoarece mărimea şi cota de piaţă a 
unei firme nu nasc performanţa superioară, nu sunt nicidecum cauzele acesteia, ci 
efectele (rezultatele) altor avantaje competitive (puncte tari). 

Trebuie recunoscut faptul că pentru obţinerea avantajului concurenţial, 
foarte important este pe lângă alegerea şi elaborarea corectă a strategiei, şi 
implementarea corespunzătoare a acesteia. Activităţile asigură puntea de legătură 
dintre strategie şi implementare. Practic avantajul concurenţial se obţine prin 
executarea de către firmă a acelor activităţi de importanţă strategică, pe care le 
indică strategia aleasă, mai bine sau mai ieftin decât concurenţii săi.  

Activităţile fac strategia operaţională deoarece activităţile sunt 
operaţionale, sunt observabile, tangibile, definind resursele şi capacităţile relevante. 
Majoritatea resurselor şi a capacităţilor capătă valoare prin aplicarea unei strategii 
anume, iar o strategie diferită le va diminua valoarea.  

Înţelegând, într-o anumită măsură, sursele obţinerii avantajului 
concurenţial trebuie analizată şi postura în care se află firma: deţinătoare sau nu a 
acestui avantaj. Să presupunem că firma este deţinătoare a unui avantaj 
concurenţial, pe o anumită ramură: un prim beneficiu ar putea fi, la prima vedere, 
profiturile. Concluzia poate fi greşită, deoarece avantajul pe piaţă este obţinut 
printr-o administrare eficientă a resurselor şi capacităţilor, rezultând din multele 
activităţi separate pe care le execută o firmă pentru proiectarea, producţia, 
marketingul, livrarea şi susţinerea asigurată produselor sale. Fiecare dintre aceste 
activităţi contribuie la un avantaj general, pe firmă. De exemplu, un avantaj de cost 
poate rezulta din surse atât de disparate, cum ar fi un sistem cu costuri scăzute de 
distribuţie fizică, un proces de asamblare extrem de eficient sau o utilizare 
superioară a personalului de vânzări. 

O firmă care deţine un avantaj competitiv nu este proprietarul unic al 
acestuia. A. Dayan afirma “…, că nimic nu este imuabil şi nimic nu e definitiv 
câştigat”. Asta înseamnă o creştere a responsabilităţilor liderului combinată cu 
vulnerabilitatea acestuia. Un lider este cu atât mai vulnerabil cu cât apar mai multe 
semnale de slăbiciune ale acestuia. Semnalele pot fi ale ramurii sau semnale bazate 
pe caracteristicile liderului. Semnalele ramurii se referă în principal la : 
- schimbările tehnologice intermitente; 
- schimbările cumpărătorilor; 
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- modificarea calităţii sau a costurilor de intrare; 
- etc. 

Semnalele vulnerabilităţii liderului sunt: 
- cumpărători nemulţumiţi; 
- neintroducerea tehnologiilor moderne în ramură; 
- profitabilitate foarte ridicată; 
- etc. 

Să presupunem acum cazul unei firme care nu deţine un avantaj 
concurenţial. Câştigarea acestuia presupune un atac al firmei rivale asupra 
liderului. Aceasta presupune elaborarea unei strategii diferite de a liderului, pentru 
a-i suprima avantajele şi pentru a micşora capacitatea de ripostă a acestuia. Această 
nouă strategie presupune o reconfigurare a activităţilor strategice, o redefinire a 
domeniului competitiv şi investiţii din care recurg avantajele competitive.  

Atacul asupra liderului se poate produce prin intermediul alianţelor :se pot 
forma prin achiziţia altei firme sau firma însăşi să fie preluată; prin coaliţii, când 
firma îşi uneşte forţele cu altă firmă fără să fie vorba de vreo fuziune.  

În final trebuie recunoscut faptul că nu există o metodă de investigare 
sistematică sau riguroasă a surselor de avantaj, prin simplul fapt că firma este o 
entitate multidimensională. Avantajul concurenţial poate lua naştere din multe 
surse, fiecărei surse (activităţi specifice), care depind una de alta, i se poate asocia 
un avantaj, poziţiile competitive cele mai solide constituindu-se adesea cumulativ 
din mai multe activităţi. 
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OUTDOOR-UL SE ALINIAZĂ LA STANDARDE 

EUROPENE 
 

Maria Gianina BERARU *

 
 Abstract: 
 The outdoor is the most chep and eficient type of publicity. In the latest years, in 
Romania, it`s level increast very much, and also are increasted the benefits from this 
activity. A lot of new companies start to use this kind of publicity and its necessary to 
develop some new research methods in this publicity sector. 
 
 

Publicitatea în aer liber este cea mai veche formă de promovare. Tabliţe 
preistorice din bronz şi piatră găsite în Orientul Mijlociu, fac dovada existenţei încă 
de pe atunci a mesajelor afişate în aer liber. În Egipt, publicitatea în aer liber era un 
mijloc bine cunoscut de afişare a anunurilor publice precum şi a mesajelor 
comerciale. Acestea erau plasate pe drumuri circulate, şi sunt predecesoarele 
panourilor moderene de pe autostrăzi. Publicitatea pictată datează de la Pompei, 
unde zidurile zugravite artistic promovau afacerile locale.  

La sfârsitul anulului 1985, Sharlene Wells a fost încoronată Miss America a 
anului 1985, festivitate ce a fost prezentată la un post de televiziune, iar show-ul 
respectiv s-a bucurat de audienţa a peste 50 de milioane de telespectatori. De fapt, 
s-a dovedit a fi cea mai mare rată de audienţă pe care a înregistrat-o o emisiune de 
gen în anul respectiv. În curând după aceea, numele şi chipul lui Sharlene Wells a 
apărut în sute de ziare, şi un număr considerabil de reviste naţionale. În decembrie 
1985, un studiu sponsorizat de către Institute of Outdoor Advertising a făcut un 
sondaj a cărui singură întrebare a fost: care este numele celei care a câstigat titlul 
Miss America în anul 1985? În ciuda întregii publicităţi făcute în jurul 
evenimentului de decernare a premiului, a apariţiei numelui său în ziare, reviste şi 
show-uri tv, doar 1.5% dintre subiecţi au răspuns corect. Pe 15 ianuarie, institutul 
sponsorizează un studiu şi o campanie menită să furnizeze date necesare pentru un 
nou studiu. Au fost realizare şi aplicate un număr de 2500 de postere stradale care 
prezentau fotografia lui Sharlene şi conţineau textul: “Sharlene Wells, Miss 
America 1985”. Rezultaltele celui de al doilea sondaj întreprins de institut în lunile 
martie-aprilie, au indicat ca un procent de 11.9% dintre intervievaţi au răspuns 
corect la întrebare.  

 

Epoca modernă a publicităţii în aer liber a început atunci când automobilele 
au creat o societate mobilă la începutul secolului XX. În plus, publicitatea în aer 
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liber a beneficiat de noi tehnici de tipărire şi de o industrie a publicităţii în creştere 
care era în căutare de mijloace eficiente de a ajunge la potenţialii clienţi.  

În ultimii ani, publicitatea în aer liber a cunoscut o creştere fără precedent 
atât a firmelor implicate în publicitate cât şi a veniturilor totale. În prezent, rata de 
crestere a publicităţii în aer liber este mai mare decât cea a publicităţii totale, pe 
măsură ce noi firme implicate în publicitate şi care reprezintă categorii precum 
bunurile ambalate, asigurări şi îmbrăcăminte devin şi ele utilizatoare ale acestui 
mijloc publicitar, cum ar fi industria automobilelor îşi majorează investiţiile în 
publicitatea în aer liber. Există o serie de cauze ale dezvoltării publicităţii în aer 
liber. Una dintre ele o constitue varietatea mare de posibilităţi creative oferite 
firmelor implicate în publicitate.  

Există în total peste 30 de tipuri de publicitate exterioară incluzând orice, 
de la cele mai mari reclame în aer liber la chioşcurile din aeroporturi, şi de la centre 
comerciale la reclamele de pe stadion şi la avioane care flutură steaguri publicitare. 
Există o serie de cauze ale acestei creşteri printre care inovaţiile din muncă de 
creaţie, fragmentarea presei scrise şi acele audiovizuale, efortul firmelor/a 
agentiilor de a găsi surse noi de eficienţă media, datele geo-demografice mai 
concrete, progresele tehnologice realizate în tehnicile de producţie şi noi produse 
pentru publicitatea în aer liber. Mijlocul de publicitate exterioară cuprinde un 
număr de mijloace de publicitate cu un obiectiv comun de markenting. Adică 
publicitatea exterioară caută să ajungă la consumatorii care sunt pe piaţă, mulţi 
dintre ei cu intenţia de a cumpăra. Ea realizează acest lucru prin mesaje colorate, 
impresionante, care sunt greu de ignorat.  

Cele două categorii ale publicităţii exterioare sunt publicitatea în aer liber şi 
cea prin intermediul mijloacelor de transport. Publicitatea în aer liber este un 
mijloc dominant care combină niveluri ridicate de acoperire şi frecvenţă, o 
prezentare pitorească a produselor şi un CPM scăzut, reuşind în acelaşi timp să 
ajungă la un public aflat deja pe piaţă. Ea este una dintre ultimile posibilităţi de a 
mai ajunge la consumator înainte ca aceştia să cumpere. În această privinţă, 
publicitatea în aer liber combină cele mai bune caracteristici ale radioului şi 
publicităţii la locul achizitionării. Prin capacitatea sa de a atrage atenţia, 
publicitatea în aer liber este potrivită şi pentru a spori eficacitatea altor mijloace de 
publicitate.  

Ea poate funcţiona ca un supliment economic a unui plan publicitar sau 
poate fi independentă ca mijloc principal de publicitate. Publicitatea în aer liber are 
o serie de caracteristici care o deosebesc de alte sisteme de publicitate. Publicitatea 
în aer liber oferă posibilităţi de a ajunge la anumite părţi ale unei pieţe geografice 
sau demografice, dar principalul său atu este capacitatea de a ajunge rapid şi ieftin 
la întreaga populaţie în miscare. Publicitatea în aer liber este un mijloc secundar 
excelent pentru a creşte aria de acoperire şi frecvenţă şi pentru a sustine mijloacele 
principale ale unei campanii. Ea poate să complineasca efectiv orice mijloc:  
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1. publicitatea în aer liber amplifică efectul unei campanii de televiziune 
prin mijloace convingatoare care extind imaginile televizate şi măresc aria globală 
de acoperire şi frecvenţa televiziunii.  

2. publicitatea în aer liber asigură asocierea grafică, vizuală care lipseşte la 
radio.  

3. publicitatea în aer liber poate creşte gradul de repetare care lipseşte în 
multe campanii publicitare realizate prin reviste. 

4. reprezentările grafice ale publicităţii în aer liber combinate cu ziare 
asigură un impact vizual puternic. Deasemenea, publicitatea în aer liber măreste 
viaţa publicităţii din ziare.  
 

Avantajele advertisingului outdoor: 
1. Creşterea numărului de persoane căruia se adresează. Consumatorii de outdoor 

sunt în general, persoane tinere, educate, o populaţie mobilă, lucru care îi face 
un segment foarte apreciat de care creatorii naţionali de advertising. 

2. Frecvenţa. Outdoor-ul oferă frecvenţă impresiilor generate de vederea unui 
panou publicitar. Conform studiilor efectuate de către Institute for Outdoor 
Advertising, 9 din 10 persoane, reuşesc să reţină 29 de imagini fiecare în 
decursul a 30 de zile. Aceste valori cresc dacă subiecţii sunt persoane educate. 

3. Flexibilitatea. Publicitatea outdoor se caracterizează printr-o mare flexibilitate, 
panourile putând fi amplasate în toată ţara, la nivel naţional, regional sau 
local, în funcţie de demografia populaţiei şi de tipul de campanie publicitară 
utilizată.  

4. Costuri. Publicitatea outdoor, oferă costuri reduse pe mesaj, desigur acestea 
fiind influenţate de mărimea pieţei şi de intensitatea cu care se utilizează 
panourile. 

5. Impactul. Cu costuri relativ mici, producatorul de publicitate poate crea o 
campanie eficientă, urmărind să se adreseze unui procent mare de clienţi de pe 
piaţă, lucru realizat într-un interval foarte scurt.  

Publicitatea în aer liber este un instrument valoros pentru susţinerea 
mijloacelor principale de publicitate într-o campanie. În plus unele firme implicate 
în publicitate descoperă că publicitatea în aer liber poate constitui un mijloc 
important de a ajunge la acele segmente ale populaţiei care sunt în general 
utilizatori ocazionali ai altor mijloace.  

Consumatorii tineri, atât adulţi cât şi adolescenţi, tind să fie utilizatori 
ocazionali ai mijloacelor tipărite de publicitate şi sunt adesea în afara casei pentru o 
buna parte a zilei. De aceea cu toate ca publicitatea în aer liber poate fi 
dezavantajată în prezentarea unui mesaj comercial complet, ea poate sa menţină 
conştientizarea mărcii printre aceste grupuri greu de atins.  

Cea mai mare parte a publicităţii în aer liber poate asigura o acoperire 
continuă timp de 24 de ore a unei piete. În timp ce alte mijloace de publicitate pot 
fi ignorate sau prezentarea lor depinde de obiceiurile publicului, publicitatea în aer 
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liber nu poate fi oprită, rulată inainte cu viteza mare, pusă de o parte sau lăsată 
nedeschisă.  

Mesajul publicităţii în aer liber acţioneză întotdeauna în scopul creşterii 
cumpărăturilor şi profiturilor. Intr-o societate în care forţa de muncă lucrează din 
ce în ce mai mult la ore netradiţionale, continuitatea devine un avantaj important al 
publicităţii în aer liber.  

Din punct de vedere al costului, publicitatea în aer liber este cea mai 
eficientă dintre categoriile de mijloace de publicitate. Ea genereaza în mod constant 
cele mai mici cifre de CPM ale mijloacelor de publicitate. Nu există nici un mijloc 
important de publicitate care să poată concura publicitatea în aer liber din punct de 
vedere a costului. Deşi publicitatea în aer liber poate atige o serie de obiective 
publicitare, nu se potriveşte oricărei firme implicate în publicitate sau oricărei 
situaţii publicitare sau de marketing.  

În aproape orice caz firmele implicate în publicitate, care profită din plin de 
publicitatea în aer liber respectă una din urmatoarele strategii:  

1. Companiile introduc un nou produs şi doresc o recunoastere imediată a 
denumirii comerciale pentru a completa alte forme de publicitate.  

2. Firmele sunt mărci consacrate comercial, renumite şi recunoscute şi 
doresc să ofere cosumatorilor de pe piaţă o publicitate de aducere aminte.  

Atunci când o firmă are în vedere publicitatea în aer liber, ea trebuie sa ia 
în considerare cu minuţiozitate punctele slabe inerente mijlocului şi modul în care 
acestea ar putea să influenţeze o anumită strategie de marketing. Problemele pe 
care firmele implicate în publicitate le-au identificat în folosirea publicităţii în aer 
liber includ urmatoarele: 

1. Limitări ale creaţiei şi niveluri scazute de atenţie. Expunerea la 
publicitatea în aer liber nu este prea profundă, nici măcar printre cumparătorii cei 
mai loiali ai unui produs, deoarece ea este atât involuntară cât şi scurtă. Se 
estimează că majoritatea reclamelor sunt vazute pentru mai puţin de 10 secunde 
pentru omul obişnuit. Pe lângă aceasta, textul publicităţii în aer liber este în medie 
de 7 până la 10 cuvinte.  

2. Selectivitatea redusă a publicului. În cea mai mare parte, mijlocul 
oferă o selectivitate redusă a grupurilor demografice. Totuşi, firmele locale, 
regionale şi naţionale îşi pot adapta mesajele astfel încât să ajungă la anumite 
segmente de public prin reperarea unor anumite cartiere sau străzi.  

3. Probleme de disponibilitate. În unele comunităţi, cele mai bune 
amplasamente ale mijloacelor de publicitate în aer liber înseamnă că unele firme 
implicate în publicitate nu pot fi deservite cu amplasamentele care au fost prima lor 
alegere.  

În pofida acestor dezavantaje, publicitatea în aer liber realizată 
corespunzator poate fi o metoda ieftină de a obţine o vizibilitate imediată a 
produsului. Publicitatea în aer liber este doar una dintre cele câteva categorii ale 
publicităţii exterioare. În privinţa veniturilor, familiarităţii publice şi utilizării pe 
termen lung, cele două forme principale ale publicităţii în aer liber sunt posterele şi 
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buletinele pictate. În ambele mijloace mesajul este proiectat de agenţia de 
publicitate. Desenul este apoi reprodus pe hartie şi lipit pe panouri. Buletinele 
pictate mai mari sunt pregatite de artişti plastici ai companiei de publicitate în aer 
liber, fie intr-un atelier fie la locul respectiv.  

Publicitatea în aer liber creşte cu o rata mai mare decât cea a publicităţii în 
generat. Mai mult decat atat ea atrage o serie de categorii de produse, pe măsură ce 
firmele implicate în publicitate caută modalităţi eficiente de a obţine 
conştientizarea mărcii şi de a susţine achiziţiile de mijloace principale de 
publicitate. Există un numar de tendinţe pozitive care sunt de bun augur pentru 
publicitatea în aer liber.  

Rata de crestere a costului publicităţii în aer liber a fost cu mult sub cele ale 
altor mijloace. Indiferent de metoda de comparare cu alte mijloace, publicitatea în 
aer liber asigură livrări pentru public la preţuri foarte avantajoase. Are CPM-ul cel 
mai scăzut pentru toate mijloacele tipărite sau difuzate, creşterile costurilor au fost 
minime în ultimii ani şi nivelurile de acoperire şi frecvenţa nu sunt depăşite de nici 
un alt mijloc de publicitate.  

Publicitatea în aer liber continuă să diversifice categoriile firmelor 
implicate în publicitate care utilizează acest mijloc. Cu toate ca tutunul şi alcoolul 
rămân clienţii principali ai publicităţii în aer liber, afluenţa din ultimii ani a 
firmelor de vânzare cu amănuntul, de automobile şi de produse ambalate este 
încurajatoare.  

Creativitatea în outdoor nu a fost niciodată mai puternică. Viitorul oferă 
perspectiva afisajelor computerizate, a transmisiilor prin satelit către ecranele în aer 
liber şi utilizarea fibrelor optice. Când aceste sisteme vor fi instalate, firmele 
implicate în publicitate vor putea crea o gamă nelimitată de mesaje originale şi cu o 
rapiditate care le va permite să reacţioneze la orice schimbare a condiţiilor pieţei.  

În crearea mesajului publicitar, se urmăresc o serie de strategii: 
- Caută o idee ingenioasă, originală. Nu este loc pentru subtitluri şi multe 

cuvinte. Este nevoie de un poster care să prezinte o ideea scurtă şi memorabilă, 
care sa socheze şi sa reţină atenţia privitorului. 

- Păstrează mesajul cât mai simplu. Cuvintele şi imaginile suplimentare, de 
prisos, vor fi eliminate, mesajul concentrându-se asupra esenţialului. Este 
preferabil să fie utilizată doar o imagine şi nu mai mult de 7 cuvinte. Outdoorul 
poate fi definit ca fiind o artă a conciziei. 

- Personalizează dacă se poate. Posterele care prezintă mesaje personalizate 
se dovedesc a fi foarte practice, chiar dacă pentru oscurtă perioadă de timp. Este 
important să prezinte menţiuni despre aria geografică (Nou în Romania), sau 
numele şi adresa dealer-ului local. 

- Caută un conţinut emoţional, uman pentru a face mesajul mai memorabil. 
Poate fi o metodă de destindere, de amuzare a şoferilor care trec pe lângă poster 
plictisiţi sau obisiţi. 

- Utilizează culori pentru a face mesajul cât mai interesant şi mai uşor de 
memorat. Combinaţia care atrage atenţia în modul cel mai frecvent este negru-
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galben. Proiectanţii utilizează culori care creează un contrast puternic atât în ceea 
ce priveşte tonalităţile cromatice cât şi în intensitate. Şi alte culori pot capta atentia 
privitorului cu singura condiţie ca acestea să fie culori primare .  

- Utilizeaăa tipuri de litere simple, clare şi uşor de citit. Folosirea 
majusculelor trebuie redusă la minim, o atenţie deosebită trebuie acordată tipului 
de tipar ales, fiind recomandat să se evite versiunea ultra-aldina şi ultra-subtire. 

- Utilizează amplasarea în avantajul tău. Utilizează mijlocele outdoor-ului 
pentru a spune şoferilor că restaurantul căruia i se face publicitate este la câteva 
sute de metri pe şoseaua respectiv, ca sediul firmei se află peste stradă. Nu  ignora 
avantajele prezenţei grupurilor etnice. 

- Proiectează eficient. Proiectarea unui afiş în aer liber este una dintre cele 
mai dificile sarcini pentru o echipă creativă. Crearea unei imagini şi a câtorva 
cuvinte care sa fie văzute de către traficul rapid de la distanţe ce ating uneori 150 
de m, este destul de dificil. Totuşi, publicitatea în aer liber este unul dintre cele mai 
plăcute mijloace de abordat, din punct de vedere creativ. Mărimea şi culoarea sa 
permit o creativitate maximă, fără constrângerile altor mijloace de publicitate.  

Datele cercetarilor s-au îmbunătăţit. Publicitatea în aer liber furnizează 
informaţii mult mai corecte privind publicul şi considerentele demografice şi 
geografice care permit firmelor implicate în publicitate să repereze mai precis 
publicul într-un mod imposibil până acum.  

Publicitatea în aer liber satisface exigentele în materie de relaţii publice. 
Publicitatea în aer liber trebuie să continuie să-şi îmbunătătească imaginea publică 
precum şi să promoveze acest mijloc de publicitate către firmele implicate în 
publicitate. Industria trebuie să găsească zone de întelegere cu ecologiştii şi alţi 
critici. De asemenea, publicitatea în aer liber trebuie să transmită publicului general 
mesajul că este un membru responsabil al comunităţii.  

Instrumente ele publicitatii in aer liber: 
Afişajul pe pereţii urbani. Afisajul mural este utilizat în cazul în care 

mediul urban abundă în panouri publicitar. Afişele pot fi aplicate pe pereţii 
blocurilor şi pe şantiere. În general se utilizează afişe de 4x3m. Preţul de realizare 
include un spor de 25% pentru întreţinere, taxe de transport, taxe municipale şi taxe 
reprezentând chirii. 

Publicitatea prin intermediul mijloacelor de transport. Publicitatea prin 
intermediul mijloacelor de transport cuprinde o serie de moduri de prezentare şi 
mijloace publicitare vizibil diferite. Principalele forme ale acestui tip de publicitate 
sunt: exteriorul autobuzelor şi taxiurilor, interiorul autobuzelor şi trenurilor, afişe in 
gări, staţii de metrou şi aerogări. Publicitatea prin intermediul mijloacelor de 
transport asigură o serie de avantaje firmelor implicate în publicitate şi cunoscut o 
rată de crestere însemnată în ultimii ani. Aceasta publicitate ajunge la clienţi 
potenţiali şi atrage un public tot mai numeros, pe masură ce transportul în comun 
devine mai popular în multe orase.  

În cazul reclamelor interioare, firmele implicate în publicitate ajung la un 
public captiv de pasageri care consumă, în medie 20 de minute de călătorie. Natura 
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publicului expus la publicitatea prin intermediul mijloacelor de transport permite 
transmiterea unor mesaje oarecum mai lungi decât reclamele în aer liber.  

In cazul reclamelor de pe exteriorul mijloacelor de transport, natura 
repetitivă a mesajului realizează rapid niveluri ridicate de frecvenţă pe perioade 
relativ scurt de timp.  

In general, se preferă amplasarea mesajelor publicitare pe metrou, staţii de 
metrou, autobuze locale, trenuri, autobuze naţionale şi în ultimul rând în 
aeroporturi. 

Publicitatea din statiile de autobuz acoperite. O categorie importanţă prin 
intermediul mijloacelor de transport o reprezintă publicitatea din staţiile de autobuz 
acoperite. Pe masură ce publicitatea exterioară traditională se confruntă cu o serie 
de bariere ecologice, juridice şi geografice publicitatea din staţiile de autobuz 
acoperite a devenit un sector al industriei publicităţii exterioare caracterizat printr-o 
creştere rapidă. Cifra panourilor existente în staţiile acoperite a crescut foarte mult. 
Ele au avantajul de a fi văzute de persoanele care folosesc mijloacele de transport 
în comun de pietoni şi de traficul rutier. Publicitatea din statiile de autobuz 
acoperite prezintă câteva avantaje principale atât pentru firmele naţionale implicate 
în publicitate cât şi pentru cele locale:  

1. Este un mijloc publicitar extrem de ieftin. Valorile CPM pentru 
publicitatea din staţiile de autobuz acoperite sunt printre cele mai scăzute dintre 
toate mijloacele. Deasemenea, este asemănător cu celelalte mijloace de publicitate 
exterioară prin faptul că generează o arie largă de acoperire şi o frecvenţă mare 
intr-o perioadă scurtă de timp.  

2. Firmele implicate în publicitate pot utiliza publicitatea de pe staţiile 
acoperite pentru a alege ca ţintă anumite pieţe. De exemplu, un produs ambalat 
poate folosi staţiile acoperite din faţa supermagazinelor, iar confecţiile din blugi 
pot folosii staţiile din campusurile universitare.  

3. Publicitatea din staţiile acoperite este iluminată pentru a avea o 
acoperire de 24 de ore din 24 şi asigură un grad maxim de expunere şi 
conştientizare. Prin reclamele 4X6, publicitatea din spaţiile acoperite asigură o 
putere de atracţie atât faţă de pieton cât şi faţă de cei implicaţi în traficul rutier. 
Spre deosebire de alte mijloace publicitare, este rareori deranjată de alte mesaje 
concurenţiale.  

Publicitatea în parcările supermarketing-urilor. Multe firme, 
supermarketing-uri care dispun de parcări spaţioase exploateaza acest mijloc de 
publicitate. Societatea S.M.A. din Franţa, posesoare a unui numar de 9 magazine a 
amplasat panouri de 4x3m, pe 70% din spaţiul parcării aferente 
hypermarketingurilor sale. 

Achizitionarea publicităţii. Publicitate prin poster este achizitionată pe 
baza punctelor de evaluare brută (GRP) sau a prezentărilor. Odată achiziţionat un 
anumit spaţiu de publicitate în aer liber, pasul ulterior este acela de a efectua 
anumite verificări. Astfel, se vor face unele verificări care să asigure firma 
implicată în publicitate că plasarea posterelor s-a facut în mod corespunzator şi în 
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conformitate cu specificaţiile convenite. Pentru a nu aparea probleme, firma 
implicată în publicitate ar trebui să ceară hărţi cu amplasamente şi să analizeze 
rutele principale, pentru a determina fluxul traficului la amplasamentele posterelor. 
Ulterior afişajului, trebuiesc făcute verificări la panouri deoarece apar modificări în 
ceea ce priveste panorama, modificări generate de construcţia de drumuri, cladiri şi 
creşterea vegetaţiei. Deasemeni, asemenea modificări pot apărea ca urmare a 
furtunilor şi fenomenelor atmosferice.  

Publicitatea exterioara creşte cu o rata mai mare decât majoritatea 
mijloacelor publicitare, pe măsură ce firmele implicate în publicitate caută 
alternative mai ieftine la mijloacele traditionale. Mijloacele de publicitate 
exterioară pot reaminti, pot introduce şi pot spori conştientizarea mărcilor 
produselor. Publicitatea exterioară actionează în aproape acelasi fel ca şi 
publicitatea la locul achiziţionarii, ajungând la consumatori imediat înainte de 
cumparare.  

Având în vedere posibilitaţile existente în cazul diferitelor formate ale 
publicităţii exterioare, există un format pentru aproape orice obiectiv publicitar.  

In ultimii ani, diferitele componente ale industriei publicităţii în aer liber au 
avansat pentru a se adapta la companiile năţionale implicate în publicitate. În 
primul rand, se observă o standardizare mult mai mare de la o piaţă la alta. Pe lângă 
aceasta, concentrarea industriei a creat mijloace eficiente de a cumpara numeroase 
pieţe şi a schimbat aspectul industriei, de la una dominată de firme locale la una 
dominată de mai multe agenţii naţionale de publicitate. De asemenea, mijloacele de 
publicitate exterioară se bucură de avantajele unei cercetări mai complexe axate 
atât pe nivelurile publicului, cât şi pe efectele acestui mijloc de publicitate. Pe 
masură ce noi companii naţionale implicate în publicitate încep să ia în considerare 
publicitatea exterioară, va fi necesar ca industria să asigure o cercetare 
asemănătoare cu cele existente la celelalte mijloace publicitare concurente.  
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E-MAIL MARKETING 

 
Claudia BOBÂLCĂ *

Sub influenţa creşterii numărului de mărci pe piaţă şi a tendinţei omogenizării 
circuitelor de distribuţie, comportamentul consumatorilor se schimbă, accentuându-
se nevoia de personalizare a mesajelor publicitare. “Comunicarea de masă, 
nepersonalizată, începe să fie costisitoare şi ineficientă. Dintr-o eră a segmentări 
pieţei se păşeşte în era fragmentării pieţei, fragmentare ce poate ajunge chiar la 
considerarea unor ţinte individuale”

 

 
 Key words: 
 Direct marketing, testing, data base, message, response time. 
 
 Abstract: 
 Romanian companies begin to understand the importance of direct marketing in 
order to sell more. One of the most efficient tools of Direct Marketing is e-mail marketing.  
 E-mail marketing when is used correctly, can be one of the most effective 
marketing techniques around. To get results, each emailing that is sent has to be specific in 
terms of what it wants each reader to get out of it. Without a clear understanding of what the 
purpose is for mailing, there is impossible to find a way of determining what impact each has 
on the business. 
 
 
 Marketingul prin e-mail, aplicat corect, poate reprezenta una din cele mai 
eficiente tehnici de vânzare. 

1

                                                 
* Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi 
1 Zaiţ Adriana, Elemente de marketing direct, Editura Economică, Bucureşti, 2000 

 
 Firmele trebuie să cunoască cât mai multe detalii despre clienţii lor, să 
comunice individual cu fiecare dintre ei. 
In acest context, e-mail marketing apare ca o variantă eficientă şi dinamică de a 
prezenta mesajul dorit într-o manieră regulată şi cu un cost redus unor persoane 
direct interesate de produsele sau serviciile pe care o firmă le comercializează. 
 E-mailul reprezintă rezultatul evoluţiei naturale a reclamei prin poştă. Nu 
există însă costuri poştale sau de imprimare iar expedierea se face rapid. E-mailul 
este probabil forma de marketing direct cu cea mai mare rentabilitate a investiţiei 
făcute, existente în prezent. De asemenea, spre deosebire de marketingul 
tradiţional, personalizarea complexă a mesajului permisă de campaniile de e-mail 
marketing oferă posibilitatea testării şi a unei analize mai în profunzime a efectelor.  
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Forme de utilizare a marketingului direct prin e-mail 
 
 Există o serie de căi de utilizare pentru e-mail marketing: 

- Oferte speciale: cupoane, discount-uri - tehnici clasice de marketing direct 
utilizate cu succes prin intermediul e-mail marketing-ului. 

- Invitaţii la seminarii, conferinţe, lansări de noi produse, târguri şi expoziţii 
la care participă firma, sau la alte evenimente speciale. În acest caz, 
repetarea mesajelor e foarte importantă: trimiterea a două invitaţii la un 
anumit interval de timp una după cealaltă, înainte de evenimentul 
respectiv, creşte şansele de succes ale companiei. 

- Newsletterele menţin relaţiile de comunicare cu clienţii. Spre deosebire de 
invitaţii, unde se aşteaptă un răspuns imediat, scopul trimiterii de 
newslettere este doar de a păstra contactul permanent cu piaţa ţintă. 

- Innoirea ofertei 
- Comunicate de presă 
- Confirmări 

 
Avantaje esenţiale ale marketingului prin e-mail 

 
 Principalele avantaje de care beneficiază firmele care utilizează e-mailul ca 
mijloc de promovare sunt: 

• Costuri mici.   
 Comparativ cu celelalte acţiuni iniţiate în reclama şi promovarea 

produselor/serviciilor unei firme, o campanie de e-mail marketing implică costuri 
minime. In schimb, generează o rată de răspuns ridicată: rata de vizitare creşte de la 
10 până la 20%.2

• Timp mai scurt de răspuns.   
 

 Timpul de răspuns al clientului se reduce la 48 de ore în marea majoritate a 
cazurilor. 

• Posibilitatea măsurării efectelor campaniei de E-mail Marketing.  
 Testarea are o importanţă vitală în optimizarea campaniilor de e-mail 

marketing însă pentru a testa trebuie să măsori rezultatele. Se poate cuantifica 
numărul persoanelor care au răspuns campaniei, care din oferte a avut succes mai 
mare, care dintre subiecte a atras mai mulţi cititori, care anunţuri au fost mai 
populare. 

• O mai mare acoperire a pieţei.  
 În ultimii cinci ani a crescut numărul de căsuţe de e-mail cu 66%.  O 

persoană tipică dispune de o căsuţă poştală e-mai; la birou şi de o adresă de mail 
personală, pe internet. În Statele Unite exisţă 2,5 căsuţe poştale e-mail per 

                                                 
2 Stone, Bob; Jacobs, Ron, Metode de succes în marketingul direct, Editura ARC, 
Bucureşti, 2004 
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utilizator. 3

• Creşterea traficului şi înregistrarea pe site a firmei.

 Mesajele pot fi trimise direct pieţintă, fără ca timpul sau spaţiul să mai 
constituie bariere în comunicare. 

4

 Link-urile prezente în corpul unui newsletter facilitează şi încureajează 
accesarea paginii de web a firmei care expediază mesajul. Urmare a acestu lucru, 
cerşte traficul pe site şi implicit şansele creşterii numărului de clienţi. 

 

• Expedierea mesajului personalizat.  
 O bază de date bine construită permite definirea pieţei ţintă prin 

caracteristicile ei esenţiale. Informaţiile expediate pe e-mail se adresează direct 
clientului interesat de ele. Se pot prezenta avantajele produselor/serviciilor care să 
suscite interesul clientului potenţial. Primul pas în modelul AIDA este atragerea 
atenţiei.  

 Un mesaj adresat direct uneui persoane ( Stimate Domnule  Georgescu, 
…ca exemplu) care să conţină soluţii pentru afacerea lui are mari şanse de a capta 
atenţia acesteia. 

• Economie de timp.   
Mesajul de e-mail ajunge instantaneu la client. Se câştigă timp şi de partea 

furnizorilor de informaţii şi de partea celor care primesc informaţiile. 
• Fidelizarea clienţilor.  
E-mailul permite menţinerea contactului cu clienţii, oferindu-le acestora mereu 

noi motive de a păstra legătura cu firma furnizoare de produse /servicii. Ofertele 
speciale, informaţiile de interes şi alte mesaje ajung instantaneu la clienţi, creând 
impresia că le sunt destinate în  exclusivitate. 
 

Reguli pentru un e-mail marketing eficient 
 
 Pentru ca o firmă să desfăşoare o campanie de e-mail marketing eficientă şi 
de a beneficia de avantajele oferite de aceasta, trebuie să respecte o serie de reguli 
de bază: 

1. Crearea unei baza de date relevante pentru campania de e-mail marketing. 
 Există două modalităţi de a obţine liste pentru programele de e-mail. Mai 
întâi, se pot utiliza liste închiriate de utilizatori ”opt-in” care şi-au dat acordul ca 
numele lor să fie utilizate în acest fel iar, pe de altă parte, se poate crea o bază 
proprie de date. Utilizarea unei baze de date proprii site-ului Internet reprezintă 
modalitatea reprezintă modalitatea cea mai sigură şi cea mai bună, generatoare de 
răspuns. Pentru implementarea primei variante, firma specializată oferă liste 
compilate din diverse locuri de pe Internet, alegere destul de riscantă pentru că nu 
se cunoaşte modul în care au fost construite. Există posibilitatea de a lucra cu 

                                                 
3 Stone, Bob; Jacobs, Ron, Metode de succes în marketingul direct, Editura ARC, 
Bucureşti, 2004 
4 www.whiteimage.ro 
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brokerii de liste on-line sau comercianţi care au fost autorizaţi de utilizatori şi care 
folosesc liste ”opt-in”. 
 Crearea unei baze de date on-line este cea mai bună modalitate de a creea 
siguranţa că persoanele cărora li se transmit mesajele şi-au dat în prealabil acordul. 

2. Atragerea atenţiei 
 Nimeni nu stă la birou nerăbdător să primească un mesaj de marketing 
direct prin intermediul e-mailului. Chiar dacă informaţiile trimise sunt foarte 
interesante, ele trebuie să fie şi de interes pentru cel care le primeşte. Cât de bine 
cunoşti persoanele cărora le trimiţi un e-mai cu oferta ta? 
De asemenea, un headline care să comunice o ofertă sau un beneficiu într-o 
manieră atractivă creşte şansele de succes ale mesajului. 

3. Documentarea anterioară 
Un mail devine cu atât mai interesant cu cât conţine informaţii din 

domeniul destinatarului. Aceste date trebuie să fie fundamentate pe date reale, 
credibile, să conţină eventuale mărturii ale analiştilor sau link-uri către articole din 
industria firmei care primeşte mesajul 

4. Design plăcut, creativitate 
O imagine bine aleasă “spune” mai mult decât zeci de cuvinte. Un mesaj 

care este prezentat într-o grafică atractivă şi conţine poze sugestive are mai mari 
şanse de a fi citit. Sunt importante culorile alese, design-ul şi elementele de 
creativitate. Alegerea lor se face în funcţie de specificul camapniei şi de piaţa ţintă.  

5. Expedierea e-mailului de pe o adresă personală 
Există şanse mai mari ca destinatarul să deschidă mesajul dacă el provine 

de la o persoană şi nu de la o adresă necunoscută. 
6. Rezumatul emailului 

Se recomandă ca primul paragraf să fie o scurtă prezentare a ceea ce 
conţine restul mesajului. Astefel, mailul va fi citit doar de cei interesaţi direct de 
aspectele prezentate sau de ofertele speciale cuprinse în mesaj. Ponderea acestor 
persoane din totalul  destinatarilor va fi mai mare dacă baza de date este bine 
construită. 

7. Alegerea momentului oportun de expediere a mesajului 
Ora sau ziua din săptămână când se expediază mailul au un impact   

puternic asupra rezultatelor companiei. Studiile5

8. Frecvenţa 

 arată totuşi că zilele de marţi sau 
joi dimineaţă sunt cele mai potrivite momente. Oricum, pentru determinarea celor 
mai potrivite  momente de expedire a  
e-mailurilor trebuie să se răspundă la întrebările:  

- când doriţi să primească e-mail clienţii d-voastră?  
- ce factori influenţează timpul de ajungere a mesajului? 
- există resurse pentru a continua transmiterea de e-mailuri în mod constant 

o perioadă de timp? 

                                                 
5 www.whiteimage.ro 
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Cât de des trimiteţi un e-mail şi cât de semnificativă poate fi frecvenţa de 
trimitere a acestuia? Poţi să trimiţi un mesaj o dată pe săptămână timp de trei 
săptămâni sau la fiecare două săptămâni? Răspunsul poate fi obţinut prin testare. 

9. Evitaţi spam-ul! 
Lumea marketingului direct prin poştă operează pe baza principiului de 

“opt-out”. Aceasta înseamnă că un comerciant poate viza pe oricine doreşte şi că 
persoana în cauză trebuie să intre în contact cu cei care îi adesează reclame pentru 
a fi “scutită” de astfel de trimiteri in viitor. 

Cele mai enervante forme de spam sunt: 
- spam-ul prin e-mail 
- acţiunile de telemarketing 
- vânzările din uşă în uşă 
- flyerele primite în căsuţa poştală 

O dată cu extinderea fenomenului spam, oamenii sunt tot mai reticenţi în a-
şi da adresa de e-mail. Când o persoană comandă on-line: cu 45%, când se 
abonează la un newsletter: cu 56%, când se alătură comunitaţilor on-line: cu 72%. 6

1. Stone, Bob; Jacobs, Ron, Metode de succes în marketingul direct, Editura 
ARC, Bucureşti, 2004 

 
În prezent, toate ramurile industriei au început să folosească e-mail 

marketing în mixul lor de marketing. Unii s-au specializat, alţii sunt abia la început, 
însă este bine că firmele romăneşti au început să înţeleagă utilitatea acestei tehnici 
de marketing direct. 
 
 
Bibliografie: 

2. Zaiţ Adriana, Elemente de marketing direct, Editura Economică, Bucureşti, 
2000 

3. www.whiteimage.ro 
4. www.markmedia.ro 
 
 

                                                 
6 www.whiteimage.ro 

http://www.whiteimage.ro/�
http://www.markmedia.ro/�


295 

 
COMUNICAREA ÎN MASS MEDIA DIN  

ROMÂNIA POST-COMUNISTĂ 
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 Abstract: 
 The paper aims to illustrate the place and role of the Romanian media after 
December 1989. In a country such as Romania, being  much longer in a transition period, 
it’s  high time for all of us to create a new public opinion, to become more professional, more 
critical in order to define our personalities, to leave aside the cheap imitation and, finally, go 
out from this endless transition period. 
 
 
 Societatea modernă este aproape de neimaginat fără mass-media: ziare, 
reviste, cărţi, radio, televiziune, film. M.m reprezintă multe lucruri pentru multe 
persoane şi îndeplinesc o varietate de funcţii, depinzând de tipul de sistem politic şi 
economic în care funcţionează, nivelul de dezvoltare al societăţii şi interesele şi 
necesităţile anumitor indivizi. Forţele politice, sociale şi economice afectează 
direct conţinutul media. 
 
  Funcţiile media 
 
 Harold Lasswell şi Charles Wright sunt printre primii oameni de ştiinţă 
care au luat în consideraţie în mod serios funcţiile şi rolul mass-media în societate. 
Wright (1959) defineşte comunicarea de masă în funcţie de natura audienţei, a 
experienţei de comunicare şi a comunicatorului. 
    In opinia sa, Lasswell (1948/196), cercetător şi profesor de drept la 
Yale, a indicat trei funcţii ale mass-media: supravegherea mediului, corelarea 
segmentelor societăţii în relaţia acesteia cu lumea şi transmiterea  moştenirii 
sociale de la o generaţie la alta. La aceste trei funcţii Wright a adăugat o a patra: 
divertismentul

 

 (1959,p.16). În plus faţă de aceste funcţii media pot avea, de 
asemenea, disfuncţii, consecinţe care nu sunt dorite de societate. Un singur act 
poate fi atât funcţional cât şi disfuncţional. 

Supravegherea, prima funcţie, informează

                                                 
* Lector universitar doctorand, Universitatea „George Bacovia” Bacău 

 şi oferă ştiri. Când îndeplineşte 
această funcţie media ne avertizează deseori asupra pericolelor probabile, ca, de 
exemplu condiţii meteo extreme sau periculoase sau o situaţie militară 
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ameninţătoare. De asemenea, funcţia de supraveghere include şi informaţiile pe 
care ni le furnizează media şi care sunt esenţiale pentru economie, public şi 
societate ca, de exemplu, rapoarte despre bursa de valori, despre trafic, condiţii 
meteo, etc. 
 Disfuncţii – în cazurile în care pericolele pentru societate sau ameninţările 
sunt subliniate în mod exagerat poate apărea panica.  
 Lasarsfeld şi Merton (1948/1960) – disfuncţie narcotizantă:  când indivizii 
cad într-o stare de apatie sau pasivitate ca rezultat a unei asimilări prea mari de 
informaţii. În afară de aceasta, o expunere prea mare la informaţii (neobişnuite, 
anormale, extraordinare) poate face ca mulţi din membrii audienţei să aibă o 
perspectivă redusă a ceea ce este uzual, normal sau obişnuit. 
 Ştirile sunt adesea definite ca neobişnuite. Când anormalul devine normal 
şi neobişnuitul devine obişnuit, atenţia asupra ştirii scade în mod frecvent. 
 Cea de-a doua funcţie, cea de legătură – selectarea şi interpretarea 
informaţiilor despre mediul înconjurător. 
 

- întărirea normelor sociale; 
Funcţia de legătură  : 

- menţine consensul prin prezentarea abaterilor de la normă; 
- conferă statut prin reliefarea indivizilor selectaţi şi poate 

acţiona ca un control asupra guvernului. 
 
 În îndeplinirea funcţiei de legătură, media poate să împiedice ameninţările 
la adresa stabilităţii sociale şi poate deseori să monitorizeze sau să gestioneze 
opinia publică. Funcţia de legătură poate deveni disfuncţii când media perpetuează 
stereotipuri şi împiedică schimbarea socială şi inovaţia, minimalizează critica, 
întăreşte părerile majorităţii în dauna opiniei minorităţii, care nu sunt prezentate în 
presă. Funcţia de legătură acordă o putere mai mare unei anumite categorii, putere 
care, în mod normal, ar trebui ţinută sub control. 
 Una din disfuncţiile majore ale funcţiei de legătură este crearea a ceea ce 
Daniel Boorstin a denumit pseudoevenimente sau fabricarea

 Ca promotoare ale culturii, media transmit de la o generaţie la alta 
informaţii, valori şi norme. În acest mod ajută la creşterea coeziunii sociale prin 
lărgirea bazei unei experienţe comune. Mass media ajută la interogarea indivizilor 
în societate atât prin continuarea socializării după terminarea educaţiei oficiale, cât 

 de „imagini” sau 
„personalităţi”- multe aparţinând domeniului comercial al relaţiilor publice. 
Produselor şi corporaţiilor li se fabrică imagini, iar indivizii au personalităţi 
publice, fabricate pentru ei prin crearea de evenimente pentru a câştiga „ expunerea 
la media”. Atât cei care doresc să intre în politică, cât şi artiştii caută „expunerea la 
media” pentru recunoaşterea şi acceptarea de către public, iar corporaţiile caută o 
imagine respectată şi produse şi servicii dorite de clienţi. 
 
  Funcţia de transmitere a culturii 
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şi prin începerea acestei educaţii în perioada preşcolară. S-a observat că media pot 
reduce sentimentele de însingurare ale indivizilor şi se pot oferi un mediu cu care 
aceştia să se identifice. 
 Totuşi, din cauza naturii impersonale a mass-media, s-a adus acuzaţia că 
media contribuie la depersonalizarea societăţii (o disfuncţie). Mass media se 
interpun între indivizi şi înlătură contactul personal în comunicare. 
 Media au fost, de asemenea, acuzate că servesc la reducerea varietăţii 
subculturilor şi ajută la extinderea societăţii-masă. Aşadar, din cauza mass-media 
noi tindem, din ce în ce mai mult, să vorb im,  să ne îmbrăcăm  să acţionăm şi să 
reacţionăm în acelaşi fel. Această noţiune se bazează pe ideea că miile de ore de 
expunere la media pot face ca milioane de oameni să accepte modelele prezentate. 
Această tendinţă de standardizare merge mână în mână cu acuzaţia că mass-media 
împiedică dezvoltarea culturală

Funcţie 

. 
 Cea de-a patra funcţie a comunicării de masă este funcţia de divertisment. 
 Din studiile efectuate reiese cu foarte mare probabilitate că cea mai mare 
parte a conţinutului media este destinată divertismentului. Acesta apare şi în presa 
scrisă, mai ales dacă avem în vedere multitudinea de coloane, reportajele de ştiri ce 
vizează factorul uman şi articolele de umplutură. Divertismentul prin media 
serveşte la furnizarea unui respiro faţă de problemele de zi cu zi şi la umplerea 
timpului liber. Media expun milioane de oameni la o cultură de masă care include 
artă şi muzică, iar unii dintre oameni susţin că media îmbogăţeşte gusturile 
publicului şi preferinţa pentru frumos. Există şi voci care argumentează că corup 
arta rafinată, reduc gustul publicului şi împiedică preţuirea frumosului. 
 Diferite funcţii şi disfuncţii ale media pot fi prezentate într-un tabel 
întocmit pe baza analizei funcţionale a comunicării de masă bazată pe teoriile lui 
Lasswell şi Wright. 
 

Disfuncţie 
1.Supravegherea: informează, asigură 
ştiri. 
Avertisment – pericole naturale 
Instrumentată – ştiri vitale pentru 
economie, public, societate 
Expunerea la norme – personalităţi, 
evenimente. 
2.Corelarea:

 
- Posibilitatea de a crea panică, 
exagerarea; 
- Narcotizarea-apatie,pasivitate, prea 
mult de asimilat; 
- Supraexpunere, perspective reduse. 
 
- Sporeşte conformitate, perfectuează 
stereotipurile 
- Crează pseudo - evenimente,       
imagini,”personalităţi” 
- Împiedică schimbarea socială, inovaţia 
- Reduce criticile, tirania majorităţii 
- Păstrează, extinde puterea. 
 

 selectează, interpretează, 
critică. 
Impune norme sociale-consens, 
demască devianţele 
Conferă statut – lideri de opinie 
Împiedică ameninţările la adresa 
stabilităţii sociale, panica. 
Monitorizează, dirijează opinia publică. 
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Controlează guvernul, protejează 
3.Transmiterea culturii: învaţă 
Măreşte coeziunea socială-lărgeşte baza 
experienţei comune 
Reduce anomia-sentimentul înstrăinării 
Socializare continuă-înainte/după 
educaţie, ajutoare, integrare 
4.

 
- Reduce varietatea subculturilor, 
măreşte societatea de masă. 
- Depersonalizează, lipsa contactului 
personal. 
- Tendinţe spre standardizare, împiedică 
evoluţia culturală. 
- Încurajează excapismul, preocuparea 
pentru timpul liber. 
- Corupe arta fină. 
- Diluează gusturile, împiedică 
dezvoltarea. 

Distracţie 
Pauze private, escapism, umple timpul 
liber 
Creează cultura de masă-artă, muzică, 
expunere de masă 
Elevează gusturile, preferinţele. 
 
  Sursa: Adaptat din Charles W.Wright (1960), „Funcţional Analysis in 
Mass Communication”, în Public Opinion Quartely, 24, iarna, pp. 605-620. Vezi şi 
Charles R. Wright, Mass Communication: a Sociological Perpective, ediaţia a treia, 
Random House, New York, pp. 4-6, şi Harold D. Lasswell, „The Structure and 
Function of Communication in Society”, în Wilbur Schramm (ed.), Mass 
Comunication, University of Illinois Press, Urbana, pp. 117-130. 
 
 Valorile şi ideologia în sprijinul societăţii. 
 Harold Lasswell (1948/1960) a arătat că în fiecare societate valorile care 
sunt conturate şi distribuite constituie o ideologie în sprijinul reţelei sociale ca 
întreg (1960, p.123). El a notat că, în conflictele ideologice ale politicii 
internaţionale, „elitele conducătoare se percep unele pe celelalte ca duşmani 
potenţiali şi ideologia celorlalte se poate folosi de elementele de nemulţumire ale 
publicului, slăbind astfel puterea internă a fiecărei clase conducătoare” (1960, 
p.124). 
 Lasswell a adăugat că „elementele conducătoare sunt atente unele la 
celelalte şi se bazează pe comunicare ca mijloc de păstrare a puterii” (1960,p.124). 
Discutând barierele în comunicarea eficientă dintr-o societate, Lasswell a arătat că 
„ unele dintre cele mai serioase ameninţări la adresa comunicării eficiente pentru 
comunitatea ca un întreg sunt legate de valori ca puterea, bogăţia şi respectul. 
Probabil cele mai flagrante exemple de prezentare într-o lumină falsă a puterii se 
produc când conţinutul comunicării este adaptat în mod deliberat pentru a se potrivi 
unei ideologii sau contraideologii. Distorsiunile referitoare la bogăţie nu apar 
numai din încercările de a influenţa, de exemplu, piaţa, ci şi din concepţiile rigide 
ale interesului economic. Un exemplu tipic de ineficienţă, legat de respect, se 
produce când o persoană din clasa superioară socializează numai cu persoane de 
aceeaşi condiţie şi uită să îşi coreleze perspectivele în momentul în care vine în 
contact cu membrii altor clase”. (p. 126-127). 
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 Pe măsură ce media utilizează un conţinut mai elevat, reporterii, operatorii, 
editorii şi prezentatorii de ştiri sunt şi ei din ce în ce mai atraşi de clasa medie 
superioară, nivel la care ei înşişi aspiră, identificându-se cu personalităţile despre 
care scriu. 
 
 Profilul jurnalistului post-comunist 
 Imediat după căderea regimului comunist, breasla jurnalistică a cunoscut o 
creştere numerică spectaculoasă: dacă în 1989 numai 2060 de persoane posedau 
atestatul de jurnalist, deja, în 1992, Societatea Ziariştilor din România (care nu 
înrola toţi jurnaliştii activi) declara 6.909 membri afiliaţi; în prezent se estimează 
că circa 20.000 de persoane lucrează în instituţiile mass-media 
(M.Petcu,2000,p.20-21). 
 Conform studiilor efectuate de P.Gross (1996,p.164) se poate afirma că 
„noul” jurnalism a fost mai întâi introdus de jurnaliştii tradiţionali, instruiţi în 
perioada comunistă având vagi noţiuni de jurnalism pre-comunist. Ei au încercat să 
se orienteze după jurnalismul occidental încercând o adaptare a acestuia la 
condiţiile momentului. Jurnalismul post-comunist a fost de asemenea introdus de o 
cultură care a alterat în mare măsură valorile intelectuale de până atunci. În 
bibliografia de specialitate au fost două încercări de tipologizare a profilelor 
profesionale. Astfel R. Hiebert identifică patru categorii: vechii jurnalişti comunişti 
care nu s-au schimbat; vechii jurnalişti comunişti care s-au transformat în 
antreprenori şi noi jurnalişti care erau de fapt oameni de afaceri; noii jurnalişti care 
au adoptat stilul obiectiv occidental sau jurnalismul de opoziţie. (1999, p-110). 
După W. Pisarek (1998) breasla cunoaşte trei tipuri dominante: tipul jurnalistului 
militant (preocupat să creeze opinie şi să influenţeze publicul); jurnalistul de tip 
disk-jockey (centrat pe amuzament şi pe informaţia de tip divertisment) şi tipul 
jurnalistului artizan

 În urma unui studiu realizat de Mihai Coman, prof.univ.dr.al Facultăţii de 
Jurnalism Ştiinţele Comunicării la Universitatea din Bucureşti, studiu efectuat cu 
ajutorul studenţilor s-a permis conturarea unui profil standard al jurnalistului post-
comunist în România: el este tânăr, a intrat în presă după revoluţie, are, de obicei, 
studii universitare (dar în domenii foarte variate), s-a format profesional în redacţii, 
are o mobilitate profesională destul de ridicată, îndeplineşte mai ales munci de 
execuţie, are puţină încredere în credibilitatea presei. Între valorile declarate şi 
practica profesională există discrepanţe vizibile; o ipoteză ar fi aceea a discursului 

 (preocupat să respecte valorile profesionale). 
 Studiile făcute ulterior ilustrează că cele mai importante criterii ce ar trebui 
luate în considerare în construirea unei tipologii a jurnalistului ar trebui să fie: 
formarea profesională (universitară, în redacţii, programe pe termen scurt), 
experienţa (presa comunistă, presa post-comunistă), poziţia în redacţie (decizie sau 
execuţie), mobilitatea profesională (numărul de redacţii prin care a trecut), 
misiunea asumată (diseminarea informaţiei, opinii sau divertisment), rolul asumat 
faţă de Putere (adversarial, sprijinitor, neutru), atitudinea faţă de valorile 
profesionale (respect sau ignorare). 
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duplicitar: declarăm ceva, dar facem altceva; a doua ipoteză ar fi aceea a 
imposibilităţii exercitării profesiei conform valorilor asumate: jurnaliştii ştiu cum 
este bine, dar sunt obligaţi de cei care îi conduc să aleagă un anume tip de 
evenimente şi să producă un anume tip de materiale, în flagrantă contradicţie cu 
standardele de valoare declarate. Datele de care dispun sugerează existenţa unei 
tipologii axate pe doi poli: artizanul (jurnalistul conştient de misiunea şi 
responsabilitatea sa) şi boschetarul (persoana care este în stare să scrie orice, 
indiferent de veridicitatea sau non-veridicitatea informaţiei). Cel de-al doilea 
termen a fost lansat după apariţia Evenimentului zilei pentru a descrie acest tip de 
gazetar pe care tabloidul de succes l-a creat şi l-a consacrat pe piaţa profesională: 
spre deosebire de „paparazzi” care caută cu disperare o informaţie 
compromiţătoare, aceşti angajaţi fabricau din birou evenimente, ajungând să 
descrie violuri în localităţi care nu există sau accidente de tren acolo unde nu era 
cale ferată. Jurnalistul artizan, dacă are noroc, îşi poate face corect meseria: dacă 
nu el trebuie să-şi negocieze sfera de „corectitudine”, adaptându-se cerinţelor 
şefilor, care, sub pretextul facil „asta vrea publicul”, îi impun diverse servituţii ale 
presei de senzaţional. 
 
 
 Cel mai important instrument prin care breasla şi-a asigurat stăpânirea 
câmpului profesional a fost controlarea mecanismului angajărilor. În toţi aceşti ani 
de tranziţie au fost refuzate nu numai propunerile de standarde şi proceduri dar şi 
dezbateri pe tema criteriilor de selectare şi de promovare a jurnaliştilor. Angajarea 
şi criteriile de angajare rămân dreptul absolut al conducerii redacţiei. În perioada 
post-comunistă angajarea unor aşa zişi jurnalişti s-a făcut prin decizii directe ale 
diverşilor şefi sau prin simulacre de concursuri şi criterii atât de vagi încât anulau 
orice idee de standarde. Se poate afirma astfel spre buna cunoaştere şi informare a 
tuturor că în România post-decembristă 90% dintre ziarişti au ajuns să practice 
această meserie datorită relaţiilor personale (T.C. Zarojanu, 2001). Singurele 
argumente ideologice care justificau angajarea erau: talentul şi experienţa. Talentul 
implică de fapt accesul liber al celor dotaţi şi funcţionează ca un sistem de selecţie 
arbitrar. Experienţa nu este o garanţie a unor competenţe ci mai mult o socializare 
primară în mediul respectiv, de fapt cunoaşterea unor reguli de comportament şi 
implicit obedienţa faţă de cel care te-a angajat. Calitatea jurnaliştilor din mass-
media românească lasă mult de dorit. Profesionalismul lor este pus adeseori sub 
semnul întrebării. Jurnalismul reprezintă singurul câmp profesional din România în 
care reprezentanţii profesiei sunt total controlaţi de grupurile de conducere: 
jurnaliştii nu au contract colectiv de muncă (frecvent nici contracte individuale), nu 
au sisteme de salarizare unitare, stabile şi coerente, nu posedă criterii omogene de 
promovare profesională, nu sunt apăraţi de un cadru legal specific în ceea ce 
priveşte drepturile lor de salariaţi şi de profesionişti, nu au garanţii privind 
libertatea conştiinţei. 

Forme ale controlului asupra câmpului profesional 

Ei se află astfel într-o poziţie slabă şi sunt în totalitate la 
discreţia celor ce i-au angajat. În această situaţie este explicabil de ce presa 
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românească abundă de articole scrise la comandă pentru sfera politică sau cea 
economică sau articole de senzaţional care de multe ori se cantonează în sfere ce 
duc spre „mahala” şi chiar către obscenitate. Avem de-a face în mass-media 
românească cu jurnalistul făcut jurnalist de tranziţia post-comunistă: jurnalistul 
care „a învăţat din mers” de la cei mai cu experienţă sau a încercat „ să fure 
meseria” şi toate acestea din „dragoste” faţă de meseria de jurnalist. Competenţa 
devine astfel doar rezultatul unei iniţieri de tip manufacturier. Mai funcţionează 
aici şi obiceiul de a-i imita pe cei deja consacraţi. Aceşti „jurnalişti” sunt proveniţi 
din oameni mediocri, sau care au ocupat poziţii neînsemnate la locurile lor de 
muncă anterioare. Ei nu au o formare jurnalistică metodic elaborat, nu posedă un 
transfer instituţionalizat de cunoştinţe şi deprinderi şi se plasează în zone pre-
intelectuale şi anti-academice. O altă dovadă a acestei separări totale faţă de mediul 
universitar şi ştiinţific este faptul că, în aceşti 10 ani de la căderea comunismului, 
niciodată un membru al corpului academic nu a fost invitat ca reprezentant al 
mediului universitar, la reuniunile diferitelor asociaţii profesionale, nu a fost 
solicitat de aceasta să conferenţieze la diversele seminarii tematice sau să facă parte 
din grupurile de lucru care elaborau proiecte de coduri etice ori reglementări 
profesionale şi nici nu a fost inclus în juriile care au acordat anual numeroase 
premii reprezentanţilor breslei. 
 Directorii şi patronii de publicaţii sau posturi deţin totodată un control al 
câmpului vizibilităţii publice, care este mass-media, prin gestionarea ieşirilor la 
rampă. Ei sunt întotdeauna prezenţi pe prima pagină a ziarelor sau în emisiunile aşa 
zise de succes. În presa scrisă cotidiană majoritatea zdrobitoare a liderilor ocupă 
pagina întâi, o dată sau de două ori pe săptămână (atunci când nu au orgoliul de a fi 
prezenţi zilnic, precum au făcut-o ani de-a rândul Ion Cristoiu, O. Paler, C. 
Nistorescu, M. Tucă, Horia Alexandrescu, A. Halpert), cu comentarii pe care dintr-
o evidenţă confuzie a genurilor le intitulează „editoriale” 
 În preajma campaniilor electorale, şefii din presa scrisă monopolizează şi 
emisiunile de dezbatere politică din audiovizual: aceeaşi echipă de şoc, formată din 
comentatorii de presă scrisă de dimineaţă apare şi seara la televizor, distribuind bile 
albe şi negre diverşilor candidaţi. Observând această realitate Sever Voinescu 
afirma în articolul „Presa noastră” apărut în publicaţia Dilema, nr.332 din 1999 că 
„Presa românească este oligarhică”. Există 10-12 persoane care conduc gazete, fac 
emisiuni de radio şi TV, se invită între ei şi care epuizează personificarea presei. 
Sunt mereu şi mereu aceiaşi, semnăturile lor, chipurile lor, vocile lor sunt prezente 
peste tot ca într-o obsesie cu iz horror. Ei sunt baronii presei române, în majoritatea 
lor proveniţi din legiunea de tineri gazetari comunişti, adăpostiţi sub pulpana 
călduroasă a fostului C.C. al U.T.C sunt neobosiţi, aleargă de la un post la altul, 
vorbesc şi scriu într-un ritm inuman, sunt inepuizabili”. Nu putem şti cât de 
importantă a fost influenţa acestora asupra electoratului, dar este sigur că nici un 
lider politic nu a avut viaţa uşoară dacă nu a fost în graţiile unor auto-intitulaţi 
„lideri de opinie”, capabili uneori să apară de 2-3 ori pe seară la diferite ore şi la 
diferite posturi. Monopolizând spaţiul şi timpul de dezbatere, ei s-au auto-impus în 
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faţa clasei politice ca singurii parteneri posibili în procesul de legitimare sau de-
ligitimare a actelor politice. Prin eliminarea de la cuvântul public a specialiştilor, 
fie ei politologi, sociologi, demografi, ingineri, diplomaţi, etc. această grupare şi-a 
asumat statutul de „omni-specialişti”: ei şi-au „oficializat” dreptul de a se pronunţa 
asupra oricărei probleme, devenind astfel filtrul prin care trebuia să treacă orice 
iniţiativă politică, orice lider, orice partid sau grup pentru a fi cunoscute şi 
recunoscute. Complexitatea problemelor politice, economice, financiare, sociale, 
diplomatice, militare, culturale, etnice pe care ei aduc în discuţie implică o sumă de 
competenţe specifice. Toate acestea ţin de o înaltă erudiţie şi de o universalitate a 
cunoştinţelor, calităţilor ce nu se regăsesc frecvent profesia de jurnalist din 
România. 
 De altfel, în mod frecvent, jurnaliştii din prima linie a dezbaterilor din 
perioadele electorale reapare, după alegeri, în diverse funcţii guvernamentale: 
„Presa reprezintă pentru foarte mulţi o trambulină spre Guvern(…). Din lider de 
sindicat ajungi prim-ministru, din redactor şef, consilier guvernamental” declara 
Radu Nicolae, jurnalist şi (pentru scurtă vreme) director de programe TVR. 
 Ca o concluzie se poate afirma că jurnalismul este singurul câmp 
profesional din România în care reprezentanţii profesiei sunt total controlaţi de 
grupurile de conducere. Mass-media nu este reprezentată atât de eşecul breslei de a 
atinge nivelul de profesionalism din ţările democratice occidentale, aşa cum susţin 
majoritatea comentariilor, ci eşecul marii mase a jurnaliştilor de a deţine controlul 
asupra câmpului profesional, fapt care a condus la blocarea oricăror procese de 
profesionalizare şi emancipare intelectuală. 
 Media vor deveni cu adevărat independente şi capabile să deservească o 
democraţie atunci când corectitudinea informaţională va înlocui dominaţia 
ataşamentului ideologic, care este încă prezent în jurnalismul românesc.  
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Abstract: 
Ideal attitude between the producer and seller in nowadays conditions of the 

market of goods in the Republic of Moldova, in the majority of cases, is not so good.  Even, 
when become a client of one international company, not every company respects the 
requirements of business ethics. Negligent attitude to partners means that industrial 
companies not always accept our buyers as civilized and serious clients, that’s why they 
don’t try to do something to establish strong mutual advantageous relations. The 
harmonious relations between partners are a source of competitive advantages and a new 
source in the business development.   
 
 
 Atitudinea ideală dintre producător şi vânzător în condiţiile  actuale a pieţei 
de  mărfuri în Republica Moldova pentru majoritatea cazurilor lasă de dorit. Chiar 
devenind  clientul unei companii internaţionale, nu orice firmă consideră să urmeze 
cerinţele eticii de  afaceri. Atitudinea neglijentă faţă de  parteneri, duce spre aceea, 
că companiile-producătoare nu întotdeauna receptă achiziţionării noştri ca clienţi  
civilizaţi şi  serioşi, de aceea nu  depun eforturi deosebite pentru a stabili relaţii 
strânse  reciproc avantajoase. Această situaţie se agravează din motivul că 
companiile intermediare: 

 

• tărăgănează achitarea cu producătorii pentru mărfurile vândute, fapt ce are 
drept urmare insuficienţa resurselor financiare la întreprinderile de 
producere pentru achiziţionarea noilor loturi de materie primă şi 
continuarea procesului de fabricaţie. 

• nu acceptă să contracteze întreaga paletă sortimentală de produse 
parfumerice şi cosmetice prezentată de întreprinderi la târguri, motivând 
unele refuzuri prin lipsa resurselor financiare. 

• nu deţin informaţia necesară consumatorului referitor la caracteristicile 
produselor, compoziţia produsului, condiţiile de utilizare şi păstrare, 
caracteristicile specifice şi  avantajele faţă de produsele similare ale 
diferitor producători. 

• nu ţin cont de caracterul sezonier al cererii la unele  produse cosmetice. 

                                                           
* Lector superior universitar, Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova, Chişinău 
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 Această situaţie impune secţiilor de marketing a întreprinderilor 
producătoare să stabilească o colaborare directă cu sfera distribuţiei şi în caz de 
necesitate să-i orienteze activitatea şi eforturile în direcţia necesară asigurării 
succesului pe piaţă. 
 Caracteristicile cele mai importante  ce  influenţează relaţiile dintre 
furnizor şi client sunt: calitatea produselor şi a serviciilor, livrarea la termenul 
stabilit, comportamentul etic al organizaţiei, comunicarea onestă şi  preţurile 
accesibile. Alţi factori importanţi includ: serviciile de întreţinere şi reparaţie, 
asistenţa tehnică, amplasamentul, rezultatele economice a firmei de-a lungul 
timpului şi reputaţia. Intermediarii vor face  un clasament al furnizorilor în funcţie 
de aceste atribute şi vor identifica cei mai buni furnizori. [1] Clienţii de bază a 
companiilor-producătoare de  produse parfumerice şi  cosmetice sunt firmele 
comerciale, magazinele, depozitele angro, firmele ce prestează servicii (frizeriile, 
saloanele cosmetice, image-salon, etc.) farmaciile şi centrele  curative.  
 Cu scopul de a analiza priorităţile acordate în alegerea furnizorilor de 
produse cosmetice şi parfumerice s-a apelat la metoda sondajului. 
 Sondajul realizat în rândul a 28 firme ce comercializează produse 
parfumerice şi cosmetice  a arătat, că la alegerea firmei-producătoare, firmele-
intermediare  utilizează diferite criterii în funcţie de obiectivele pieţei, sarcinile 
fiecărei companii şi  specificul clientelei. Rezultatele intervievării companiilor ce 
comercializează produse cosmetice a prezentat, că  alegerea furnizorilor se 
efectuează în dependenţă de următoarele şapte criterii. 
 Pe primul loc s-au plasat garanţiile din partea furnizorilor. Aici se referă: 

• promtitudinea firmelor furnizoare de reînnoire a stocurilor; 
• obligaţia de a schimba produsele cu termenul expirat şi cu defecte; 
• acordarea condiţiilor avantajoase de achitare;  
• condiţiile de livrare şi cumpărare; 
• respectarea termenilor de livrare. 
• posibilitatea modificării preţului în dependenţă de schimbarea raportului 

cerere-ofertă pe piaţă.;  
• variaţii posibile ale preţului de vânzare în dependenţă de condiţii:  

acordarea unor reduceri pentru cantitate, rabaturi sezoniere, avantaje 
pentru plata anticipată, reduceri funcţionale sau speciale, etc. 

 
 Calitatea produselor oferite  de asemenea joacă un rol important. Anume 
calităţii produselor i se acordă prioritate în farmacii, secţii de  vânzare a produselor 
cosmetice cu efect curativ, centre curative, saloane de frumuseţe. De fapt, fiecare 
vânzător de mărfuri şi servicii cu demnitate, trebuie să se asigure de  reclamaţiile 
eventuale din partea clientelei, cu documente corespunzătoare ce atestă calitatea 
produselor. 
 Calitatea deservirii din partea furnizorilor se reflectă prin atitudinea 
reprezentantului companiei–producătoare faţă de reprezentanţii firmelor. Pentru 
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ultimii companiile-producătoare sunt considerate ca „clienţi-cheie”. Ei tind să 
asigure prezenţa mărcilor recunoscute şi de succes  în sortimentul său. În condiţiile 
actuale pe piaţa autohtonă se observă o situaţie inversă: companiile, ce oferă 
produse cosmetice şi parfumerice, uneori acceptă un câştig minim, numai să-şi 
prezinte marfa sa pe rafturile  magazinelor prestigioase. 
 Rezultatele vânzărilor la fel se  pot reflecta asupra relaţiilor dintre 
companiile producătoare şi firmele intermediare. Incontestabil, produsul care se 
„vinde” este mai  solicitat şi compania ce îl oferă  are superioritate. 
 Preţul optim en-groos al produselor este un criteriu, pentru majoritatea 
firmelor comerciale, dar cum sa aflat, nu  cel mai important.  
Este cu mult mai  important corelaţia dintre preţ şi calitatea produsului, preţ şi 
suportul promoţional oferit de furnizor. 
 Poate fi straniu, dar  aşa criterii, ca prestigiul mărcii comerciale şi 
reclama produsului, de  asemenea nu întotdeauna  sunt factori determinanţi în  
alegerea furnizorilor. Ceea ce este important pentru consumatorul final, nu 
întotdeauna este esenţial pentru firma comercială, care efectuează alegerea 
produselor parfumerice şi cosmetice. Ca regulă, specialiştii îşi cunosc bine 
furnizorii, şi au  sugestii proprii asupra calităţii şi „succesului” producţiei lor. De 
aceea, deseori pentru ei o importanţă mai mare are oferirea  materialelor publicitare 
pentru amenajarea şi prezentarea estetică a locului de vânzare şi asigurarea cu 
materiale publicitare şi informaţionale, care sunt considerate ca parte integrantă a 
service-ului  din partea partenerilor săi. 
  Din cele relatate se evidenţiază trei grupe de factori esenţiali în  alegerea 
firmelor furnizoare: 

• indicii economici a succesului produsului ( profitul); 
• atitudinile faţă de furnizori (atitudine); 
• percepţia produsului de către consumator (consumator). 
 
 În conformitate cu tipurile firmelor intermediare a produselor 

parfumerice şi cosmetice, am stabilit patru grupe: 1– frizerii şi saloane de 
frumuseţe; 2– centre curative, farmacii, secţii de  vânzare a produselor cosmetice 
cu efect curativ; 3 – magazine; 4– firme en-gros. Structura alegerii furnizorilor 
este prezentată în figura 1.  
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Fig. 1. Priorităţile în alegerea furnizorilor de produse parfumerice şi cosmetice 
 
 Indiferent de diferenţele dintre firmele de achiziţie, totuşi se observă, că cel 

mai important criteriu pentru toţi este atitudinea faţă de furnizori, după  care 
urmează în proporţii diferite profitul şi percepţia produsului de către consumator. 
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a) La nivelul fiecărei ţări membre. Italia avea şi a rămas cu mari discrepanţe între 
sudul sărac şi nordul bogat. Contrar aşteptărilor prima lărgire, din 1973, a 
condus la creşterea decalajelor regionale. Zona întinsă din jurul Londrei era 
mult mai bogată şi dezvoltată decât nordul Scoţiei. Irlanda, în totalitate, era 
într-un stadiu de dezvoltare mai redus. Grecia va accentua şi mai mult 
decalajele regionale. În 1981, ea va fi ţara cu cel mai redus venit pe locuitor din 

 

 
 Key words: 
 Disparities, cohesion fund, economic and monetary union. 
 
 Abstract: 
 The author argues that the regional community policy is one of the UE pillars with 
the Monetary and Economic Union and the Common Market. The policy is realized not like a 
common fact but an essential condition of progress and civilization on the Communitar 
Europe scale.  Starting with the general facts the author details the characteristics of an 
efficient regional policy in Romania. 
 
 
 Perspectiva intervenţiei instituţiilor comunitare în rezolvarea unor 
probleme interne a ţărilor membre era văzută, la jumătatea secolului trecut, ca o 
ingerinţă de nesuportat şi corelată cu suveranitatea naţională. Ideea dominantă, în 
acea perioadă, era că “dificultăţile interne nu se puteau soluţiona decât pe plan 
intern”. O comunizare a unor grave probleme regionale era apreciată ca o 
marginalizare a autorităţilor statale în relaţia lor cu regiunile. 
 Dinamica evenimentelor integraţioniste a făcut ca, la sfârşitul secolului, 
politica regională comunitară să devină o necesitate imperioasă, de aplicarea căreia 
depinde însăşi realizarea obiectivelor fundamentale ale comunităţii. Uniunea 
Europeană este una dintre cele mai prospere zone economice din lume, dar 
discrepanţele dezvoltării sunt uneori izbitoare şi nu pot fi rezolvate prin libera 
acţiune a forţelor pieţei. Este nevoie de intervenţia conştientă a autorităţilor statale, 
comunitare şi regionale. 
 Până la marea extindere, din mai 2004, la nivelul celor 15 membri, existau 
trei mari categorii de discrepanţe regionale.  

                                           
* Lector universitar doctor, Universitatea Bacău 
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Uniune şi se va confrunta cu mari inegalităţi dintre Grecia continentală şi cea 
insulară.  

b) Decalajele privind dezvoltarea economică a statelor membre. În 1986, prin 
aderarea Spaniei şi Portugaliei situaţia generală a Uniunii capătă noi aspecte. 
Acum se afirmă, cu mai multă claritate, diferenţele dintre o Europă apuseană, 
dezvoltată şi prosperă şi un sud – european relativ sărac şi în curs de 
dezvoltare. Statisticile arată că Grecia, Spania şi Portugalia aveau o medie a 
PIB-ului pe locuitor de cca 80% din media comunitară, în timp ce 
Luxemburgul depăşea această medie cu peste 60%. Aderarea Austriei, 
Finlandei şi Suediei, cu toate că nu a dus la creşterea problemelor regionale, a 
subliniat şi mai mult caracterul contradictoriu al evoluţiei generale a UE.  

c) Existenţa unor mari discrepanţe între regiuni aparţinând unor ţări diferite din 
cadrul Uniunii. Cele mai dinamice zece regiuni ale UE au un PIB de cca 2,6 – 
3 ori mai mare decât cele mai puţin dezvoltate zece regiuni. Există şi decalaje 
mult mai mari. Landul Hamburg din Germania are un PIB pe locuitor de 6 ori 
mai mare decât regiunea autonomă Aleteja din Portugalia. De asemenea, 
unificarea Germaniei şi includerea landurilor din est în Uniune a amplificat 
decalajele.  

Aşadar, nu toţi comunitarii beneficiază de aceleaşi avantaje şi şanse de 
succes când sunt confruntaţi cu provocările globalizării. Totul depinde de locul 
unde trăiesc, într-o regiune prosperă sau săracă, într-o zonă dinamică sau în declin, 
într-un oraş sau la ţară, într-o ţară periferică a Uniunii  sau într-unul din 
principalele state economice. Aceste disparităţi se repercutează asupra ocupării 
forţei de muncă, a competitivităţii investiţiilor şi a firmelor, a promovării în 
economie a tehnologiilor electronice. De aceea ele reprezintă o responsabilitate a 
operatorilor economici şi a autorităţilor naţionale şi regionale.  

Realităţile contradictorii din Uniune fac ca obiectivul de dezvoltare 
armonioasă a regiunilor să devină un deziderat cu o proiecţie într-un viitor tot mai 
îndepărtat.  Pentru a contracara o asemenea perspectivă, încă din 1996, UE vedea 
prin politica regională un ansamblu de măsuri financiare care să unească părţile 
interesate şi care să stimuleze schimbările permanente în economiile regionale în 
vederea dezvoltării lor armonioase. Comisia Europeană susţine o politică regională 
adoptată perticularităţilor etnico-regionale în condiţiile respectării independenţei 
statelor. Autorităţile comunitare nu văd politica regională ca pe un fapt în sine ci ca 
o condiţie esenţială a armonizării progresului şi civilizaţiei la scara Uniunii.  

Din aceste raţiuni, progresul economic şi social, solidaritatea şi întărirea 
coeziunii au fost stipulate în numeroase documente comunitare. Astfel, Tratatul de 
la Maastricht includea “angajamentul comunităţii de a acţiona în vederea reducerii 
disparităţilor de dezvoltare dintre regiunile statelor membre” . Tot atunci  s-a 
instituit “fondul de coeziune”  de care vor beneficia, mai ales, Grecia, Portugalia, 
Spania şi Irlanda. Analiştii considerau acest lucru ca o victorie  a ţărilor sărace din 
Uniune în planul politicii de susţinere a dezvoltării regionale. După Maastricht 



Integrarea României din perspectiva politicii regionale promovate de Uniunea Europeană 

 309 

conceptul de coeziune economică devine unul din pilonii UE, alături de Uniunea 
Economică şi Monetară şi Piaţa Unică. 

Pentru a se ocupa eficient de problemele specifice Comisia Europeană a 
realizat o ierarhizare a regiunilor în:  puternic industrializate; cu dezvoltare 
întârziată; industriale în declin; agricole; urbane cu probleme;  periferice; 
frontaliere; maritime şi insulare.  Conform Tratalului de la Maastricth de 
problemele regiunile se va ocupa un Comitet al Regiunilor compus din 
reprezentanţii diferitelor colectivităţi regionale şi locale. Consultarea Comitetului 
Regiunilor se face într-un mod asemănător cu cel al Comitetului Economic şi 
Social şi are dreptul de a emite avize atunci când apreciază că este necesar.  

Politica regională comunitară se realizează prin:  fondurile structurale; 
instrumentele financiare de coeziune; instrumentele financiare ale Băncii 
Europene de Investiţii şi instituţiile comunitare.  Fondurile structurale 
semnificative pentru finanţare sunt: Fondul social european; Fondul european de 
orientare şi garantare agricolă; Fondul european de dezvoltare regională; 
Instrumentul financiar pentru orientare  în domeniul  pescuitului. Până în prezent, 
cei mai mari receptori de asistenţă financiară au fost  Grecia, Spania, Portugalia şi 
Irlanda. Cu toate că sumele alocate sunt de valori modeste efectele au fost 
spectaculoase. Toate aceste ţări, în termenii PIB-ului pe locuitor, s-au apropiat 
sensibil de media comunitară. Irlanda, în perioada 1988 – 2000, a făcut saltul de la 
64% la 119% faţă de media pe Uniune. De asemenea, Spania, Portugalia şi Grecia 
şi-au redus decalajul cu cca 1/3, ajungând de la 64% la 79% din media comunitară.  

În contextul unei UE cu 27 de membri politica regională capătă o mai mare 
complexitate. La nivel naţional, Uniunea va avea trei grupuri de state.  

• Unul constituit din: Polonia,  Ungaria, Slovacia, Ţările Baltice, 
România, Bulgaria şi Malta. Populaţia acestora ar reprezenta cca 16% 
din cea a Uniunii dar cu un PIB pe locuitor ce s-ar situa doar la 41% 
din media celor 27.  

• Un grup format din: Grecia, Spania, Portugalia, Cipru, Slovenia şi 
Cehia cu un PIB de cca 87%, din media celor 27. 

• Grupul care ar cuprinde toate celelalte state membre cu un PIB cu mult 
mai mare   decât media pe Uniunea din 27. 

În consecinţă, în viitoarea Uniune cu 27 de membri raportul dintre 10 cele 
mai bogate regiuni şi 10 dintre cele mai sărace ar urca la 5,8 ori  faţă de 2,6  ori cât 
este în prezent. Prin urmare disparităţile regionale şi teritoriale, în Uniunea cu 27, 
vor cunoaşte o importantă creştere. Astfel, populaţia şi suprafaţa Uniunii vor 
creşte cu 1/3 în timp ce PIB-ul se va majora doar cu 5%. Va apărea un nou grup 
de state cu un venit sub 40% din media celui existent în UE.  

Politica de coeziune se va deplasa spre estul Europei,  pentru că aici  sunt 
situate majoritatea ţărilor şi regiunilor defavorizate. Din 105 milioane de locuitori 
ce vor completa Europa celor 27, 98 de milioane vor fi din regiuni cu un PIB de 
până la 75% din media Uniunii lărgite. Deplasarea centrului de greutate a politicii 
de coeziune spre est va influenţe negativ asupra inegalităţilor, deja existente, în 
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Europa celor 15.  Va trebui să se stabilească un echilibru între sobvenţionarea 
dezvoltării regiunilor cu cea mai mare nevoie de progres rapid şi finanţarea 
rezolvării dificultăţilor existente şi care vor mai apărea în fosta Europă a celor 15.   

Prin această prismă trebuie concepută şi desfăşurată şi politica regională a 
ţării noastre. O sumară analiză scoate în evidenţă faptul că România se confruntă 
cu un dublu handicap. La nivel naţional ea este pe penultimul loc în Europa şi se 
caracterizează prin multiple disparităţi în raport cu Uniunea. Prin urmare, la nivel 
naţional, ţara noastră se prenzită ca o regiune defavorizată în toate domeniile. Pe de 
altă parte şi în interior se confruntă cu o dezvoltare inegală, din punct de vedere 
economico-social, a teritoriului.  

În Strategia naţională de dezvoltare economică pe termen mediu, 2000 – 
2004, prezentată de România la Bruxelles, sunt incluse şi obiective ale politicii de 
dezvoltare regională ca: diminuarea dezechilibrelor regionale existente; 
stimularea dezvoltării echilibrate; revitalizarea zonelor defavorizate; 
preîntâmpinarea producerii de noi dezechilibre; corelarea politicilor regionale cu 
cele sectoriale; stimularea cooperării interregionale – interne şi internaţionale 
care contribuie la progresul economic şi social; consolidarea spaţiului cultural şi 
spiritual comun provinciilor istorice în concordanţă cu normele şi valorile 
integrării într-o Europă unită.  

Clasa politică continuă să formuleze strategii şi să conceapă scenarii. A 
fost elaborată o Chartă verde a dezvoltării regionale care identifică situaţia, 
stabileşte obiectivele, propune o serie de instrumente de aplicare şi schiţează o 
secvenţă de desfăşurare viitoare a politicii în domeniul dezvoltării regionale.  

Din păcate, în planul realului constatăm că paşii concreţi într-o politică 
regională eficientă sunt deosebit de timizi. Abordările teoretice dau o notă 
optimistă dar realitatea economico-socială  scoate în evidenţă o Românie cu 
multiple disfuncţionalităţi, disparităţi şi dificultăţi. Suntem atât de săraci încât 
regiunile relativ dezvoltate sunt nesemnificative. Diferenţele  dezvoltării între 
provinciile istorice, regiuni şi zone sunt mult mai mici decât în spaţiul UE.  

Din perspectiva indicatorului PIB pe locuitor, calculat la paritatea puterii 
de cumpărate, în ţara noastră decalajul între regiunea cea mai dezvoltată şi cea mai 
puţin dezvoltată este de 1,88/1, în timp ce în UE este de 6/1.  Pornind de la aceste 
aspecte, în programul Phare-2000 se operează  cu conceptele de “regiuni de 
prioritatea I –a şi a II-a “ ,  in intenţia de adaptare a principiilor generale de 
concepere şi aplicare a strategiilor de dezvoltare regională la condiţiile concrete din 
România.  

Structurile politice româneşti trebuie să înţeleagă că o politică regională 
eficientă implică un proces de descentralizare teritorială şi funcţională. Între 
administraţia centrală şi cea locală nu trebuie să existe doar o relaţie de strictă 
subordonare, de comandă. Fiecare colectivitate locală este o persoană juridică de 
drept public, care însă, în virtutea principiului unităţii teritoriului naţional, nu are 
competenţe specific statale. Politica regională  presupune  şi rezolvare unor 
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probleme cu caracter zonal: de natură ecologică, de conversie economică, de 
ocupare a forţei de muncă, edilitar gospodăreşti, de locuit etc.  

 Complexitatea fenomenului ne duce la concluzia că politica dezvoltării 
regionale nu este o politică de partid sau personală, a anumitor lideri sau 
personalităţi politice, ci este de interes naţional fiind o coordonată definitorie a 
politicii naţionale în context internaţional  dar şi o politică locală de rezonanţă 
zonală, cu implicaţii directe asupra colectivităţilor teritoriale.  
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ASPECTE ALE MANAGEMENTULUI STRATEGIC  

LA NIVEL MICROECONOMIC 
 

Ramona FLOREA *

După mai bine de trei decenii de la apariţia sa, părerile specialiştilor asupra 
conceptului de management strategic continuă să fie împărţite, neputându-se 
ajunge la o abordare unitară

 

 
 Mots clé: 

 Management stratégique, PME, grandes companies, particularités. 
 
 Résume: 
 Le but de cet travail est d’evidentier le rôle et l’importance du management 

stratégique dans la société moderne. L’ouvrage cherche a identifier les particularités du 
management stratégique dans les grandes companies ainsi que dans les petites et 
moyenne entreprises. 

 L’auteur cherche a identifier aussi les causes qui ont détermine une faible 
développement du management stratégique dans les petites entreprises ainsi que les effets 
les plus visibles qui peuvent signaler des possibles situations de crise. 

 
 

Deşi terminologia de management strategic a apărut relativ târziu, 
preocupări în acest domeniu au existat încă din perioada post-bellică. Numeroase 
universităţi din Statele Unite aveau incluse în planurile de învăţământ cursuri ale 
acestei specializări, purtând denumiri diferite cum ar fi: “business policy”, 
planificare strategică, strategia corporaţiei, politica generală a întreprinderii, 
pilotajul strategic al întreprinderii. Aceste discipline urmăreau integrarea 
cunoştinţelor de economie, finanţe, gestiune financiară, marketing şi dezvoltarea 
unei viziuni de ansamblu asupra întreprinderii şi mediului său. 

Expresia de “management strategic” a fost utilizată pentru prima dată de 
către teoreticianul american Igor Ansoff în anul 1973, cu ocazia Primei Conferinţe 
Internaţionale asupra Managementului Strategic organizată în cadrul universităţii 
americane Vanderbilt. 

1

                                                           
* Lector universitar doctorand, Universitatea „George Bacovia” Bacău 
1 Băcanu, B. - Management strategic, Ed. Teora, Bucureşti, 1997, pag. 15 

. Astfel, dacă unii autori includ managementul 
strategic în sfera preocupărilor “planificării strategice”, pe care o consideră ca fiind 
integrată funcţiei de planificare a managementului, alţi specialişti consideră că 
managementul strategic reprezintă o treaptă distinctă a dezvoltării calitative a 
managementului care abordează organizaţia în contextul general al mediului său. 

De-a lungul timpului managementul strategic a fost considerat ca fiind: 
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• “procesul prin care conducerea companiei stabileşte direcţiile şi rezultatele 
organizaţiei pe termen lung, asigurând o formulare atentă, implementarea 
corespunzătoare şi o evaluare continuă a strategiei.” 

• “un set de decizii şi acţiuni ce conduc la dezvoltarea unei sau unor strategii 
efective pentru a ajuta la îndeplinirea obiectivelor corporaţiei2

• “procesul prin care conducerea „de vârf” a organizaţiei determină evoluţia pe 
termen lung şi performanţele acesteia asigurând formularea riguroasă, aplicarea 
corespunzătoare şi evaluarea continuă a strategiei stabilite

.” 

3

A.Thompson
.” 

4

Principalele avantaje ale aplicării managementului strategic la nivelul 
organizaţiei

 consideră managementul strategic ca fiind „procesul prin 
care o organizaţie îşi determină scopul, obiectivele fundamentale şi nivelul de 
realizare a lor; decide asupra acţiunilor care trebuiesc întreprinse pentru 
realizarea acestor obiective într-o anumită perioadă de timp şi într-un anumit 
mediu extern schimbător; decide asupra implementării acestor acţiuni şi asigură 
condiţii necesare pentru a modifica aceste acţiuni dacă este necesar; evaluează 
progresul realizat şi succesul obţinut.” 

Astăzi se poate spune că managementul strategic reprezintă o formă 
modernă de conducere a întreprinderii bazată pe anticiparea schimbărilor 
mediului înconjurător, pe evaluarea potenţialului intern al întreprinderii şi pe 
operarea modificărilor ce se impun în vederea armonizării acesteia cu mediul din 
care face parte, a realizării misiunii şi obiectivelor stabilite, a asigurării 
supravieţuirii şi perenităţii sale. 

Managementul strategic nu reprezintă un proces de formulare a strategiei 
care se suprapune peste sistemul de management al întreprinderii, ci o formă da 
management bazată pe strategie. 

Managementul strategic este procesul prin care conducătorii determină 
direcţia pe termen lung şi performanţele organizaţiei, asigurând realizarea unei 
formulări atente, a unei implementări corecte şi a unei continue evaluări a 
strategiei.  

5

                                                           
2 Glueck W. F. - „Business Policy and Strategic Management”, Third Edition, Mc. Graw-
Hill Book Company, New York, 1980, p. 6. 
3 Quinn J.B. – „Strategies for Change”, Logical Incrementalism Homewood, Richard Irwin, 
1980, p. 3. 
4 Thompson, A., Strickland, AJ.- „Strategic Management. Concepts and cases”, Fourth 
Edition, BPI, Irwin, Homewood, Illinois, 1986. 
5 Bărbulescu, C. – „Sistemele strategice ale întreprinderii”, Ed. Economică, Bucureşti, 
1999, pag. 22 

 constau în: creşterea adeziunii colectivului pentru îndeplinirea 
sarcinilor stabilite, asigurarea unei conştiinţe manageriale crescute prin forţarea 
managerilor să identifice modificările mediului intern şi extern şi să găsească cele 
mai bune soluţii şi implicarea diferitelor niveluri ierarhice în elaborarea, 
implementarea şi controlul strategiilor. 
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Aplicarea managementului strategic la nivelul întreprinderii, materializată 
prin stabilirea rezultatelor viitoare ce urmează a fi atinse, identificarea resurselor 
necesare şi găsirea mijloacelor de îndeplinire a lor determină la nivelul firmei o 
îmbunătăţire a performanţelor, o mai bună utilizare a resurselor şi o creştere a 
eficienţei întregii activităţi. Aceste rezultate se concretizează la nivel naţional în 
creşterea performanţelor de ansamblu ale economiei naţionale. Rezultă deci că 
planificarea strategică a activităţii determină o serie de avantaje atât la nivel 
microeconomic, cât şi la nivel macroeconomic: 

La nivelul întreprinderii formularea de strategii şi concentrarea întregului 
management asupra lor favorizează luarea în considerare a intereselor principalilor 
stakeholderilor ai firmei. Deci, gradul de implicare a stakeholderilor în activitatea 
firmei va fi sensibil mai intens şi eficace.  

Prin strategie se trasează traiectoria de evoluţie a firmei pentru o perioadă 
relativ îndelungată. Prin aceasta se asigură salariaţilor – manageri şi executanţi – o 
direcţionare relativ raţională a eforturilor, o consecvenţă şi consistenţă în timp a 
deciziilor şi acţiunilor, subordonate atingerii unor obiective precis şi riguros 
stabilite. 

Prin prefigurarea viitorului firmei şi prin pregătirea acestuia, strategia 
asigură un fundament net superior pentru iniţierea, adoptarea şi aplicarea mulţimii 
celorlalte decizii tactice şi curente. Efectele cumulate ale acestora se regăsesc în 
planul funcţionalităţii şi eficacităţii firmei. De asemeni, managementul strategic, 
prin componenta sa previzională care urmăreşte identificare posibilelor modificări 
ale mediului intern şi extern al firmei, determină o scădere considerabilă a 
riscurilor aferente activităţii firmei. 

Un alt avantaj este crearea unei culturi de întreprindere competitive. Deşi 
este nepalpabilă şi invizibilă, aceasta este centrată pe realizarea unor obiective 
globale şi deţine un rol important în înregistrarea unei evoluţii performante pe 
termen lung. 

Integrarea în mediul ambiant este una dintre cele mai dificile probleme pe 
care firma trebuie să o depăşească. Fundamentarea managementului curent pe o 
strategie riguroasă facilitează şi amplifică eficacitatea integrării firmei în 
complexul şi dinamicul mediu contemporan în care este plasată. 

Utilizarea managementului strategic permite construirea şi dezvoltarea 
avantajului competitiv al firmei. Acesta este un element decisiv pentru 
supravieţuirea firmei şi pentru performanţelor ei în timp. 

Toate aceste avantaje se concretizează în rezultatele sau performanţele 
economice viitoare ale firmei. 
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La nivel macroeconomic apelarea la strategii de către firme determină 
fortificarea întreprinderilor şi creşterea performanţelor obţinute, deci şi 
contribuţia lor la bugetul naţional va fi net superioară. Sporirea cifrei de afaceri, a 
profitului, a dividendelor plătite acţionarilor înseamnă tot atâtea baze pentru 
aplicarea de impozite şi taxe ce alimentează bugetul central şi bugetele locale. 

Un alt avantaj ar fi favorizarea dezvoltării unei activităţi economice, la 
nivel teritorial şi naţional. Firmele, fundamentând activitatea lor pe strategii, 
previzioanează şi relaţiile lor cu clienţii, furnizorii, băncile etc, ceea ce contribuie 
la armonizarea intereselor şi creşterea eficienţei activităţii întreprinderii. 

Cel mai important avantaj, din punct de vedere naţionalîl reprezintă 
creşterea performanţelor de ansamblu ale economiei naţionale, reflectată în 
volumul şi dinamica produsului brut, venitului naţional şi a celorlalţi indicatori 
macro-economici. Toate acestea duc la creşterea potenţialului economic al ţării, 
ridicarea nivelului de trai al populaţiei şi înregistrarea unui avantaj competitiv pe 
piaţa mondială la un nivel superior. 

Managementul strategic este aplicabil atât organizaţiilor non-profit, cât şi 
celor cu scop lucrativ, atât organizaţiilor care activează în domeniul economic, cât 
şi celor din domeniul cultural, social, politic şi religios, atât întreprinderilor mici şi 
mijlocii cât şi societăţilor mari şi foarte mari, naţionale, multinaţionale, 
transnaţionale, grupurilor de societăţi etc. Principiile care stau la baza 
managementului strategic în aceste organizaţii sunt aceleaşi indiferent de scopul, 
mărimea şi piaţa pe care acestea operează. 

Astfel, la nivelul marilor întreprinderi, denumite generic corporaţii, care 
gestionează un portofoliu larg de afaceri pe una sau mai multe pieţe şi care se 
adresează unei mari diversităţi de consumatori, managementul strategic se 
desfăşoară pe trei niveluri distincte: 

La nivelul corporativ se realizează în principal definirea misiunii 
organizaţiei, determinarea portofoliului de afaceri, alocarea resurselor între afaceri 
şi asigurarea sinergiei unităţilor strategice de afaceri. La acest nivel se realizează 
conducerea strategică a organizaţiei în care sunt implicaţi managerii superiori ai 
corporaţiei. La acest nivel managerial se urmăreşte soluţionarea problemelor ce 
vizează orizonturi mari de timp şi care au implicaţii majore asupra viitorului firmei. 
La acest nivel fundamentarea  deciziilor necesită ample operaţiuni de analiză, 
diagnostic al mediului intern şi extern întreprinderii corelate cu previziuni ale 
tendinţelor viitoare. 

Managementul strategic practicat la nivelul unităţilor strategice de afaceri 
urmăreşte determinarea modului în care o afacere poate contribui la realizarea 
misiunii corporaţiei, la obţinerea succesului organizaţional. La acest nivel sunt 
identificate produsele şi serviciile specifice adecvate cerinţelor pieţei şi a clienţilor 
potenţiali şi modalităţile de apărare a celor mai profitabile segmente de piaţă. La 
acest nivel, managerii mijlocii realizează conducerea tactică a companiei urmărind 
stabilirea şi realizarea obiectivelor specifice fiecărei unităţi strategice de afaceri 
(derivate din obiectivele strategice ale corporaţiei), implementarea şi executarea 
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planurilor strategice ale firmei. Mangerii mijlocii asigură legătura între managerii 
superiori şi cei de la nivelurile inferioare ocupându-se de soluţionarea unor 
probleme specifice diviziilor, sectoarelor sau compartimentelor firmei pe perioade 
medii de timp. Responsabilitatea lor constă atât în fundamentarea cât şi în 
implementarea şi evaluarea rezultatelor obţinute. 

La nivelul funcţional  sunt stabilite obiectivele anuale specifice fiecărei 
funcţiuni în parte (cercetare-dezvoltare, producţie, comercial, resurse umane, 
finaciar-contabilitate), strategiile pe termen scurt şi se realizează implementarea 
acestora. Totodată, conducerea operativă urmăreşte îndeplinirea sarcinilor curente 
aferente fiecărei funcţiuni în parte. 

 
În cazul firmelor mici şi mijlocii care, potrivit statisticilor Uniunii 

Europene, reprezintă  95% din numărul total ala companiilor şi creează peste 80% 
din locurile de muncă existente, studiile reflectă o slabă cunoaştere şi aplicare a 
principiilor managementului strategic. Acest lucru se reflectă şi în numărul mare de 
întreprinderi mici şi mijlocii care dau faliment în primii cinci ani de activitate 
(peste 50%) ca urmare a unui management defectuos şi a lipsei unei strategii pe 
termen lung fundamentată  pe baza condiţiilor mediului extern şi a resurselor şi 
competenţelor firmei. 

R. Robinson6

• Lipsa cunoştinţelor de management strategic a managerilor acestor firme 
sau a resurselor financiarea care să le permită să utilizeze serviciile 
specializate ale unor firme sau consultanţi în domaniu. Mai mult decât atât, 
mulţi dintre managerii IMM-urilor  nu conştientizează importanţa 
managementului strategic şi consideră inoportună şi neadecvată 
planificarea strategică pentru stadiul actual de dezvoltare al propriei 
afaceri. 

 identifică câteva din cauzele care stau la baza unei 
insuficiente dezvoltări a managementului strategic la nivelul întreprinderilor mici: 

• Confidenţialitatea excesivă atribuită informaţiilor referitoare la resursele 
companiei, pieţele de aprovizionare şi desfacere, surse ale avantajului 
concurenţial al firmei, categoriile de consumatori ţintă etc. Aceste 
informaţii sunt considerate de către managerii acestor firme ca fiind secrete 
iar furnizarea lor unor firme sau consultanţi în management strategic ar 
putea pune în pericol viitorul afacerii. Această mentalitate se datorează în 
mare măsură cunoştinţelor teoretice de management strategic insuficiente 
şi a unei lipse de încredere şi deschidere din partea acestor manageri.  

• Insuficienta preocupare pentru planificarea şi stabilirea obiectivelor 
prioritare ale vieţii personale a managerilor din firmele mici ăşi pune 
amprenta şi asupra modalităţii de gestiune a afacerii. În firmele mici 
întreprinzătorul (care este în acelaşi timp fondator, manager şi proprietar) 

                                                           
6 Robinson, R.B:, Perace, J.A., - “Research thrusts in small firm strategic planning”, 
Academy of Management Review, ian. 1984, p. 128-141 
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este persoana care creează, organizează şi conduce afacerea, lui revenindu-
i rolul de a se ocupa de fundamentarea şi implementarea strategiei 
întreprinderii. Lipsa planificării din viaţa personală se va reflecta şi în 
modalitatea de conducere a propriei afaceri. Aceşti manageri vor acorda o 
mai mare atenţie rezolvării problemelor curente, minore, risipind astfel 
timpul necesar întocmirii şi punerii în practică a unor proiecte de 
dezvoltare pe termen mediu şi lung.  

  
Aflat într-o fază primară de dezvoltare, managementul strategic la nivelul 

micilor întreprinderi este caracterizat de o serie de aspecte particulare, cum ar fi: 
• Nivelul incipient al dezvoltării preocupărilor în domeniul managementului 

strategic ca urmare a aspectelor prezentate mai sus. 
• Fundamentarea obiectivelor şi a strategiilor companiei se realizează de 

cele mai multe ori prin imitare sau pe baza unor situaţii de moment, fără a 
se apela la studii, analize şi prognoze. 

• Ignorarea situaţiei financiare a întreprinderii şi a informaţiilor oferite de 
contabilitatea de gestiune. În multe din aceste companii nu se acordă 
importanţă dezvoltării contabilităţii de gestiune proprii iar, în cazul în care 
aceasta există, informaţiile oferite nu sunt valorificate în procesul 
decizional. De asemeni, deciziile financiare nu sunt luate pe baza analizei 
situaţiei financiare a întreprinderii, ci ţin cont numai de priorităţi de 
moment ale firmei, punând astfel în pericol siguranţa şi securitatea 
acesteia. 

• Fundamentarea obiectivelor strategice ale firmei cu precădere pe cerinţe 
legate de creşterea indicatorilor economici ai firmei (cifra de afaceri, 
profit, rentabilitate), neglijându-se aspecte legate de dezvoltarea firmei 
(creşterea competitivităţii produselor, a cotei de piaţă, îmbunătăţirea şi 
consolidarea imaginii, îmbunătăţirea calităţii produselor etc). 
Fundamentarea strategiei exclusiv pe criterii de creştere fără a ţine cont de 
dezvoltarea firmei şi a produselor sale pune astfel în pericol 
competitivitatea şi viitorul firmei. 

• Insuficienta cunoaştere de către angajaţi, parteneri de afaceri a 
obiectivelor strategice şi a strategiilor firmei. Mai mult decât atât, unele 
IMM refuză să comunice obiectivele şi strategiile firmei motivând prin 
faptul că dezvăluirea acestor informaţii, considerate secrete, ar putea pune 
în pericol existenţa firmei. 

• Lipsa analizei şi a controlului nivelului atingerii obiectivelor propuse. În 
unele situaţii managerii se mulţumesc să stabilească nişte obiective şi 
strategii, fără a se preocupa de verificarea permanentă a nivelului şi a 
şanselor de realizare a acestora.  
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Slaba dezvoltare a managementului strategic la nivelul întreprinderilor mici 
şi mijlocii determină apariţia unor semnale care prevestesc blocaje financiare, 
comerciale sau chiar situaţii de criză care pot pune în pericol viitorul întreprinderii.  
Cele mai frecvent întâlnite semnale sunt: 

• Insuficienţa resurselor financiare necesare desfăşurării activităţii curente 
care obligă întreprinderea fie să îţi limiteze activitatea, fie să apeleze la resurse 
financiare străine, cu efecte negative asupra rentabilităţii şi care antrenează 
riscuri suplimentare. Lipsa planificării poate determina totodată şi imobilizarea 
inutilă a unor resurse financiare, materiale sau umane în activităţi mai puţin 
profitabile ale întreprinderii. Redirecţionarea acestor resurse spre domenii mai 
atractive ar putea fi modalitate de îmbunătăţire a situaţiei întreprinderii. 
• Rentabilitatea scăzută a activităţii desfăşurate de către întreprindere apare 

ca urmare a insuficientei cunoaşteri a mediului extern al întreprinderii care 
determină neadaptarea produselor la condiţiile mediului şi utilizarea 
necorespunzătoare a resurselor de care dispune întreprinderea. 
• Creşterea activelor imobilizate şi a stocurilor cu mult pestenevoile firmei 

care determină o blocare a resurselor financiare ale întreprinderii. Această 
situaţie apare fie ca efect al unei insuficiente cunoaşteri a nevoilor 
consumatorilor, cât şi a politicii de investiţii realizate în lipsa unei planificări 
strategice. Această politică se bazează pe achiziţionarea unor tehnologii şi 
utilaje inutile sau care nu sunt utilizate la întreaga capacitate. De cele mai multe 
ori firmele apelează fie la echipamente prea performante faţă de nivelul cererii, 
fie cumpărarea unor capacităţi de producţie excedentare din dorinţa de a-şi 
extinde producţia, fără însă a analiza condiţiile reale existente pe piaţă. 
• Expansiunea exagerată manifestată prin extinderea nivelului activităţii 

firmei cu mult peste nivelul resurselor ei financiare, materiale şi umane. Această 
situaţie duce la creşterea excesivă a gradului de îndatorare al firmei, la 
diminuarea autonomiei şi a independenţei sale financiare, la suprasolicitarea 
personalului întreprinderii şi a echipamentelor din dotare, cu influienţe negative 
asupra calităţii produselor firmei, asupra imaginii şi a viitorului întreprinderii. 
Această situaţie sete cu at-t mai gravă cu cât decizia strategică referitoare la 
dezvoltarea şi diversificarea activităţii firmei nu se bazează pe o analiză atentă a 
mediului extern şi intern al firmei. 
• Gestiunea necorespunzătoare a activităţii comerciale materializată prin 

stabilirea preţurilor de vânzare a produselor fără a ţine cont de costurile de 
producţie şi de criteriile de rentabilitate. În această situaţie întreprinderea îţi 
vinde produsele la preţuri mai mici decât costurile de producţie din dorinţa de a 
câştiga sau păstra un segment de piaţă, de a înlătura un concurent, fără a lua în 
calcul riscurile la care se expune. Pe lângă aceasta, slaba gestiune a clientelei, 
materializată prin insuficienta preocupare pentru recuperarea la termen a 
creanţelor sau acceptarea unor termene de plată prea mari care obligă firma să 
recurgă la credite pentru finanţarea activităţii curente, la acceptarea 
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compensărilor în produse, situaţii care pot determina apariţia unor blocaje 
financiare cu efecte majore asupra viitorului întreprinderii. 

 Practicarea unui management strategic performant la nivelul 
întreprinderilor mici, bazat pe o atentă analiză a mediului extern şi a resurselor de 
care dispune întreprinderea poate preîntâmpina apariţia unor situaţii de criză în 
cadrul acestor firme şi diminând astfel considerabil riscul de faliment.  
 Putem concluziona că, şi în cazul micilor afaceri, ca şi al marilor companii 
succesul rezidă în capacitatea acelei organizaţii de a valorifica oportunităţile 
existente în mediul extern, de a face faţă riscurilor cu care se confruntă, de a-şi 
stabili obiective strategice adaptate la condiţiile mediului şi de a găsi strategiile şi 
resursele necesare realizării acestora.   
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ROLUL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI  

ÎN PROCESUL DE PREGĂTIRE PENTRU  
ADERAREA LA UNIUNEA EUROPEANĂ 
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Dobândirea acestui statut într-un orizont de timp cât mai apropiat a 
constituit şi constituie o prioritate a politicii autorităţilor române. Abordarea 
pragmatică a procesului de integrare a României în UE presupune îndeplinirea 
obiectivelor şi priorităţilor prevăzute în Programul Naţional de Aderare a României 
la UE (PNAR), nu numai ca premise ale integrării, dar mai ales ca deziderate 
naţionale. În cadrul oferit de PNAR, reducerea fermă a inflaţiei, asigurarea unei 
poziţii externe sustenabile, menţinerea sub control a deficitului bugetar, 
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Abstract: 
European Union extension strategy is focused on the integration of new members 

meanwhile with the harmonization of internal and external policy objectives of all member 
states, by consequent respect and application of certain common fundamental principles. 

The total assuming of these principles by Romania represents the basis of its 
candidature as member of the European Union. In this context the Romanian National Bank 
has the following priorities: inflation decrease, control over the budgetary deficit, 
improvement and reform of the banking system stability. 

 
 

Aproximativ jumătate de secol de integrare europeană a avut un efect 
profund asupra dezvoltării continentului şi atitudinii locuitorilor acestuia. A 
schimbat de asemenea echilibrul puterii. Toate guvernele, indiferent de culoarea 
politică, recunosc acum că era suveranităţii naţionale absolute a trecut. Numai prin 
unirea forţelor şi lucrând pentru un "destin comun" (citat din Tratatul ECSC), 
vechile naţiuni europene pot să se bucure în continuare de progres economic şi 
social şi să-şi menţină influenţa în lume. 

Uniunea economică şi monetară este perechea logică a pieţei unice şi o 
bornă politică importantă pe drumul către o Europă unită.  

Strategia de extindere a Uniunii Europene (UE) urmăreşte integrarea noilor 
membri în paralel cu armonizarea obiectivelor de politică internă şi externă ale 
tuturor statelor membre, prin respectarea şi aplicarea consecventă a unor principii 
fundamentale comune. Asumarea în totalitate a acestor principii de către România 
fundamentează candidatura sa la statutul de membru al UE.  
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îmbunătăţirea stabilităţii sistemului bancar şi reforma acestuia reprezintă priorităţi 
ale BNR.  

Astfel, obiectivele majore urmărite de BNR sunt:  
- respectarea angajamentelor asumate faţă de UE;  
- perfecţionarea mecanismului instituţional intern pentru o pregătire mai 

eficientă a procesului de integrare şi de negocieri, pe domeniile specifice sistemului 
bancar.  

Respectarea angajamentelor asumate prin documentele oficiale de poziţie 
necesită elaborarea şi implementarea de către BNR a unor strategii specifice 
domeniului financiar-bancar. Aceste strategii corespund următoarelor trei capitole 
ale acquis-ului comunitar:  

- Capitolul 3 - "Libera circulaţie a serviciilor",  
- Capitolul 4 - "Libera circulaţie a capitalurilor"  
- Capitolul 11 - "Uniunea Economică şi Monetară".  

Pentru realizarea efectivă a preluării acquis-ului comunitar, BNR a acţionat 
concomitent în două direcţii: armonizarea legislaţiei bancare româneşti cu cea 
comunitară şi întărirea capacităţii administrative a BNR. 

Preocuparea permanentă a BNR pentru întărirea capacităţii sale 
instituţionale s-a concretizat, pe de o parte, în eficientizarea activităţii de 
supraveghere bancară, iar pe de altă parte, în întărirea cadrului legislativ şi de 
reglementare pentru sectorul bancar.  

Al doilea obiectiv urmărit de Banca Naţională a României, perfecţionarea 
mecanismului instituţional intern, s-a concretizat începând cu anul 2001 în crearea 
premiselor pentru înfiinţarea unui nou departament, respectiv Direcţia Integrare 
Europeană şi Relaţii Externe, pe nucleul fostului serviciu cu atribuţii în acest 
domeniu. BNR şi-a propus prin aceasta să obţină atât o coordonare mai eficientă şi 
mai transparentă a procesului de preluare a acquis-ului comunitar în domeniile de 
activitate specifice băncii centrale, cât şi centralizarea operaţiunilor de monitorizare 
a angajamentelor asumate de BNR prin documentele de poziţie ale celor trei 
capitole amintite anterior.  

Concomitent, BNR acordă o importanţă deosebită tuturor documentelor 
necesare procesului de aderare. Astfel, BNR participă direct şi nemijlocit, în 
strânsă colaborare cu Ministerul Integrării Europene, Comisia Naţională pentru 
Prognoză şi Ministerul Finanţelor Publice, la elaborarea secţiunilor 
corespunzătoare politicii monetare şi de curs de schimb, echilibrului extern, 
activităţii de reglementare, autorizare şi supraveghere prudenţială a instituţiilor de 
credit, de promovare şi monitorizare a bunei funcţionări a sistemelor de plăţi din 
următoarele documente cu caracter naţional:  

- Raportul asupra progreselor înregistrate în pregătirea României pentru 
aderarea la Uniunea Europeană. Pentru Comisia Europeană, acest document este o 
sursă extrem de importantă de evaluare periodică a gradului de pregătire a 
României pentru aderarea la UE şi a progreselor realizate în acest sens.  
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- Programul Economic de Preaderare (PEP), ca instrument principal de 
participare la procedurile de coordonare a politicilor comunitare, înainte de aderare. 
Prin intermediul PEP, România îşi asumă continuarea proceselor de transformare a 
economiei în vederea realizării criteriilor economice de la Copenhaga.  

- Documentele prezentate de România la reuniunea Comitetului de Asociere 
România - UE, Subcomitetului nr. 2 UE - România (Piaţa internă) şi a 
Subcomitetului nr. 4 UE - România (Aspecte economice şi monetare, circulaţia 
capitalurilor şi statistica). Cu ocazia acestor reuniuni se examinează periodic 
stadiul implementării obligaţiilor asumate de România; de asemenea, aceste 
organisme reprezintă, conform prevederilor Acordului European, puncte de contact 
permanent între CE şi instituţiile româneşti implicate în procesul de aderare. 

- Actualizarea bilunară a stadiului îndeplinirii obiectivelor cuprinse în Planul 
de măsuri prioritare pentru integrare europeană.  

În ceea ce priveşte priorităţile pe termen scurt şi mediu ale Băncii 
Naţionale a României referitoare la politica de integrare europeană, acestea sunt 
stabilite prin Programul Naţional de Aderare a României la UE. În mod concret, 
aceste obiective se referă la: 

- perfecţionarea instrumentelor de politică monetară şi armonizarea lor cu 
cele ale Băncii Centrale Europene; 

- remonetizarea economiei naţionale în paralel cu reducerea continuă a 
inflaţiei; 

- întărirea capacităţii instituţionale a băncii centrale;  
- consolidarea capacităţii sale de supraveghere şi eficientizarea activităţii de 

supraveghere; 
- dezvoltarea sistemului de plăţi; 
- continuarea armonizării legislative în domeniul bancar.  

Măsurile şi acţiunile realizate până în prezent sunt parte integrantă din 
acest amplu program, urmărind continuitatea şi compatibilitatea cu obiectivele din 
anii precedenţi. 

Potrivit obiectivelor urmărite în pregătirea pentru aderarea la Uniunea 
Europeană în anul 2007, Banca Naţională a României a acţionat în concordanţă cu 
demersurile susţinute ale României privind adaptarea – instituţională, structurală şi 
operaţională – a economiei româneşti la cerinţele comunitare, în conformitate cu 
deciziile adoptate la Consiliile Europene de la Copenhaga (decembrie 2002), 
Salonic (iunie 2003) şi Bruxelles (decembrie 2003). Raportul periodic al Comisiei 
Europene privind progresele înregistrate de România în îndeplinirea criteriilor de 
aderare la Uniunea Europeană, conţine o apreciere globală pozitivă a economiei 
româneşti, considerând că angajamentele asumate de România în procesul de 
negociere sunt, în general, îndeplinite. Potrivit opiniei experţilor Comisiei 
Europene, România a continuat să avanseze rapid, coerent şi eficient, atât la nivelul 
strategiei de ansamblu, cât şi în profil sectorial în toate domeniile pregătirii pentru 
aderare.  
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Aprecieri pozitive au fost formulate şi în ceea ce priveşte stadiul de 
evoluţie a sistemului bancar, progresele pe linia armonizării legislaţiei bancare cu 
acquis-ul comunitar şi a întăririi capacităţii instituţionale a BNR fiind subliniate în 
mod distinct. Cu toate aceste progrese, capacitatea de a face faţă presiunii 
concurenţiale şi forţelor pieţei din Uniunea Europeană continuă să depindă de 
existenţa unei economii funcţionale de piaţă, precum şi a unui climat 
macroeconomic stabil. 

Pe parcursul anului 2004, BNR a continuat să aducă o contribuţie directă la 
respectarea angajamentelor asumate de România prin Acordul European şi în 
cadrul negocierilor de aderare aferente capitolelor specifice sistemului bancar.  

Raportul Comisiei Europene evidenţiază că sunt îndeplinite majoritatea 
angajamentelor asumate în ceea ce priveşte capitolele de negociere 
corespunzătoare domeniului de activitate al Băncii Naţionale a României, fiind însă 
necesară continuarea eforturilor în vederea armonizării complete a legislaţiei 
naţionale cu prevederile acquis-ului comunitar.  

Pe termen scurt se are în vedere respectarea angajamentelor asumate în 
cadrul negocierilor de aderare aferente Capitolului 3 „Libera circulaţie a 
serviciilor”, Capitolului 4 „Libera circulaţie a capitalurilor” şi Capitolului 11 
„Uniunea Economică şi Monetară”. 

Pe termen mediu se urmăreşte realizarea următoarelor obiective: 
– întărirea capacităţii instituţionale a băncii centrale la nivelul standardelor 

impuse de participarea BNR la Sistemul European al Băncilor Centrale începând 
cu data aderării României la UE; 

– continuarea întăririi capacităţii de supraveghere a Băncii Naţionale a 
României; 

– pregătirea pentru participarea la negocierea Tratatului de Aderare la 
Uniunea Europeană; 

– familiarizarea direcţiilor de specialitate din BNR cu conţinutul şi cerinţele 
Pactului de Stabilitate şi Creştere, la care România va adera o dată cu integrarea în 
UE; 

– pregătirea participării BNR la elaborarea strategiei aderării, precum şi a 
negocierii condiţiilor de aderare la Mecanismul Cursului de Schimb II (ERM II); 

– identificarea şi programarea măsurilor necesare pentru pregătirea 
participării la etapa a treia a Uniunii Economice şi Monetare (adoptarea monedei 
unice europene). 

Negocierile aferente Capitolului 3 „Libera circulaţie a serviciilor” au 
fost deschise la data de 20 decembrie 2002 şi sunt în curs de desfăşurare, 
autorităţile române având în vedere închiderea provizorie a acestui capitol până la 
sfârşitul primului semestru al anului 2004. 

În cursul anului 2003 Banca Naţională a României a participat la 
elaborarea Documentului de Poziţie Complementar aferent Capitolului 3 ca 
răspuns la Poziţia comună a UE. În ceea ce priveşte serviciile bancare, acest 
document prezintă progresele înregistrate în sectorul bancar în perioada iulie 2002-
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iunie 2003, rezultatele obţinute în cadrul Grupului de lucru pentru monitorizarea 
barierelor în calea dreptului de stabilire şi liberei circulaţii a serviciilor şi Planul de 
acţiune pentru implementarea recomandărilor din Raportul misiunii de 
supraveghere colectivă (peer review mission) desfăşurate în perioada 2-6 
decembrie 2002. Trebuie menţionat faptul că stadiul îndeplinirii recomandărilor 
cuprinse în Planul de acţiune a constituit unul din obiectivele celei de a doua 
misiuni peer review desfăşurate în perioada 2-5 decembrie 2003. Conform 
angajamentului asumat în Documentul de Poziţie Complementar, în anul 2003 a 
continuat exerciţiul de identificare a barierelor în cadrul Grupului de lucru pentru 
identificarea barierelor în calea dreptului de stabilire şi liberei practicări a 
serviciilor. Astfel, a fost examinată legislaţia românească prin prisma deciziilor 
Curţii Europene de Justiţie, referitoare la cazurile de încălcare a art.43 şi 49 din 
Tratatul UE. Pentru eliminarea barierelor identificate în aceste acte normative, 
instituţiile responsabile au stabilit termene de modificare a legislaţiei în perioada 
următoare, iar inventarul a fost transmis Comisiei Europene în luna noiembrie 
2003. 

Prin intrarea în vigoare a Legii nr.485/2003 pentru modificarea şi 
completarea Legii bancare nr.58/1998, din punct de vedere al angajamentelor 
asumate de BNR în procesul de aderare la Uniunea Europeană cea mai mare parte 
din acquis-ul comunitar relevant a fost transpusă în legislaţia românească; au fost 
eliminate majoritatea barierelor identificate în cursul anului 2002 în calea dreptului 
de stabilire şi a libertăţii de a furniza servicii bancare şi s-au creat premisele 
modificării reglementărilor în domeniul bancar, conform angajamentelor asumate 
în cadrul Documentului de Poziţie aferent Capitolului 3 „Libera circulaţie a 
serviciilor”. De asemenea, în luna ianuarie 2004 a fost creat cadrul legal pentru 
transpunerea Directivelor UE privind contractele de garanţie financiară şi 
reorganizarea şi falimentul instituţiilor de credit. 

La Conferinţa Interguvernamentală de Aderare România-UE din data de 7 
aprilie 2003 a avut loc închiderea provizorie a Capitolului 4 „Libera circulaţie a 
capitalurilor”. 

Eforturile băncii centrale de liberalizare a operaţiunilor de capital, 
concretizate în modificările succesive ale Regulamentului nr.3/1997 privind 
efectuarea operaţiunilor valutare, au avut efect deplin numai după abrogarea, la 
începutul anului 2003, a Ordonanţei Guvernului nr.18/1994 privind măsuri pentru 
întărirea disciplinei financiare a agenţilor economici (prin Ordonanţa Guvernului 
nr.34/2003 privind măsuri în domeniul disciplinei financiar-valutare a agenţilor 
economici). 

Această măsură a făcut posibilă emiterea de către Banca Naţională a 
României a Circularei nr.5/2003 pentru modificarea şi completarea Regulamentului 
nr.3/1997, care a eliminat o serie de bariere de natură administrativă în domeniu. 

Reforma sistemului de plăţi a fost continuată, la 1 septembrie 2003 fiind 
definitivat procesul de preluare de către Societatea Naţională de Transfer de 
Fonduri şi Decontări – TransFonD S.A. a activităţii de procesare a transferurilor de 
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fonduri în relaţia cu Trezoreria statului, activitatea respectivă fiind desfăşurată de 
această instituţie în mandat pentru banca centrală. Măsura a condus la integrarea 
Trezoreriei statului în rândul participanţilor la sistemul de plăţi (reducându-se în 
acest fel diferenţele de ordin tehnic şi funcţional dintre aceasta şi sistemul bancar) 
şi reprezintă o etapă importantă în pregătirea Trezoreriei statului pentru 
implementarea Sistemului Electronic de Plăţi. În plan legislativ, în acest domeniu, 
a fost emisă Ordonanţa Guvernului nr.6/2004 privind transferurile transfrontaliere, 
care acordă Băncii Naţionale a României calitatea de instituţie competentă în 
rezolvarea plângerilor legate de transferurile de credit transfrontaliere. Ordonanţa 
prevede crearea, în cadrul Băncii Naţionale a României, a unei structuri cu atribuţii 
în acest sens, care va prelua şi sarcina elaborării cadrului de reglementare şi a 
procedurilor de aplicare prevăzute de Directiva 97/5/CE. În virtutea acestei 
prevederi a fost emis Regulamentul BNR nr.3/2004 privind procedura de mediere a 
diferendelor apărute în executarea transferurilor transfrontaliere. La data de 14 
ianuarie 2003 a demarat efectiv procesul de implementare a Sistemului Electronic 
de Plăţi, care pe parcursul anului precedent a încheiat toate etapele pregătitoare 
impuse de Comisia Europeană. În paralel cu implementarea Sistemului Electronic 
de Plăţi, au fost încheiate şi se află în curs de derulare două contracte de asistenţă 
tehnică pentru îndrumare în cadrul proiectului şi pentru asigurarea calităţii 
produselor şi serviciilor IT. 

Prin documentele de negociere aferente Capitolului 11 „Uniunea 
Economică şi Monetară”, autorităţile române s-au angajat ca, până cel mai târziu 
la data de 31 decembrie 2004, să modifice Legea nr.101/1998 privind Statutul 
Băncii Naţionale a României, în vederea armonizării acestuia cu prevederile 
Tratatului privind înfiinţarea Comunităţii Europene, ale Protocolului privind 
Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, 
precum şi cu prevederile celorlalte reglementări comunitare privind activitatea 
băncilor centrale din statele membre ale Uniunii Europene. 

În acest context, Grupul comun de lucru MFP – BNR a elaborat proiectul 
de modificare a Legii nr.101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României. În 
conformitate cu etapele şi termenele prevăzute în calendarul de modificare a Legii 
nr.101/1998, inclus în Documentul de Informaţii Suplimentare aferent Capitolului 
11, în luna august 2003, proiectul de lege privind Statutul Băncii Naţionale a 
României a fost transmis pentru analiză Comisiei Europene şi Băncii Centrale 
Europene. În luna octombrie 2003, BNR a primit observaţiile şi recomandările 
celor două instituţii europene şi a revizuit proiectul pe baza acestora. De asemenea, 
la redactarea formei finale au fost avute în vedere şi concluziile consultărilor 
tehnice cu o echipă de experţi de la Banca Franţei. Proiectul de lege privind 
Statutul BNR a fost remis Ministerului Finanţelor Publice în data de 2 februarie 
2004. După avizarea sa favorabilă de către Ministerul Integrării Europene şi 
Ministerul Justiţiei, proiectul a fost aprobat de Guvernul României în şedinţa din 7 
aprilie 2004 şi a fost transmis spre adoptare Parlamentului României. 
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Principalele modificări şi completări aduse Legii nr.101/1998 privind 
Statutul BNR au urmărit: 

– statuarea unicităţii obiectivului fundamental al Băncii Naţionale a 
României de asigurare şi menţinere a stabilităţii preţurilor; 

– asigurarea independenţei BNR din punct de vedere instituţional, personal şi 
financiar; 

– interzicerea finanţării directe a instituţiilor publice de către banca centrală; 
– eliminarea accesului privilegiat al instituţiilor publice la resursele 

instituţiilor financiare. 
BNR a participat la elaborarea secţiunilor corespunzătoare domeniului său 

de activitate, incluse în documentele programatice şi de raportare înaintate de ţara 
noastră Comisiei Europene, după cum urmează: 

– Programul Economic de Preaderare (PEP), document programatic de 
referinţă privind politica economică pe termen mediu, care pune accentul pe 
măsurile necesare îndeplinirii Criteriilor de la Copenhaga. 

– Raportul asupra progreselor înregistrate în pregătirea pentru aderarea la 
Uniunea Europeană, pe baza căruia are loc evaluarea periodică a Comisiei 
Europene cu privire la gradul de pregătire a României pentru aderarea la UE şi la 
progresele realizate în acest sens. 

– Addendum la Raportul asupra progreselor înregistrate în pregătirea pentru 
aderarea la Uniunea Europeană. 

– Documentele prezentate de România la reuniunile periodice ale 
Comitetului de asociere România-UE, ale Subcomitetelor de asociere nr. 2 „Piaţa 
internă” şi nr.4 „Aspecte economice şi monetare, circulaţia capitalurilor şi 
statistica”. Cu ocazia acestor reuniuni experţii Comisiei Europene examinează 
periodic stadiul îndeplinirii obligaţiilor asumate de România în procesul de 
pregătire pentru aderarea la Uniunea Europeană. 

În acest context trebuie menţionată contribuţia importantă a Băncii 
Naţionale a României la buna desfăşurare a celei de a doua misiuni a Comisiei 
Europene de supraveghere colectivă (peer review mission) în domeniul serviciilor 
financiare din România, desfăşurată în vara anului 2004. Scopul vizitei experţilor 
UE a fost obţinerea de informaţii privind stadiul transpunerii şi implementării 
acquis-ului comunitar în domeniul serviciilor financiare şi al îndeplinirii 
recomandărilor primelor misiuni peer review (decembrie 2002 şi decembrie 2003), 
cuprinse în „Planul de acţiune în domeniul serviciilor financiare”. Experţii misiunii 
consideră că în perioada care a trecut de la a 2-a misiune peer review (decembrie 
2003) au fost înregistrate progrese substanţiale în sectorul bancar. Au fost 
constatate îmbunătăţiri la nivelul tuturor aspectelor legate de supravegherea 
bancară, respectiv emiterea reglementărilor, analiză şi inspecţii, iar recomandările 
din primele rapoarte peer review au fost implementate în mod satisfăcător. 

O atenţie deosebită a fost acordată de către BNR monitorizării atente şi 
respectării tuturor termenelor aferente angajamentelor asumate în procesul de 
pregătire pentru aderarea la Uniunea Europeană cuprinse în: 
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– Planul de măsuri prioritare pentru integrare europeană pentru perioada 
noiembrie 2002-decembrie 2003, precum şi pentru perioada decembrie 2003-
decembrie 2004; 

– Programul de îndeplinire a criteriilor pentru o economie de piaţă 
funcţională; 

– Planul de acţiune în domeniul serviciilor financiare; 
– Programul de măsuri legislative prioritare pentru 2004; 
– Priorităţile legislative ale Guvernului României în cadrul procesului de 

pregătire a integrării ţării noastre în Uniunea Europeană  
Conform obiectivelor urmărite în domeniul integrării europene, Banca 

Naţională a României a acţionat în concordanţă cu demersurile susţinute ale 
României privind ajustarea - instituţională, structurală şi operaţională - a economiei 
româneşti la cerinţele comunitare. BNR a continuat să acorde o atenţie deosebită 
reformei sistemului bancar şi accelerării procesului de integrare financiară, în 
conformitate cu normele şi principiile aflate la baza politicilor europene.  
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 Abstract: 
 The technical activities in railway stations  is organized using certain methods. The 
issue has as objective to presents haw linear programming, ELECTRE, heuristic method, 
CMP, PERT, MPM etc. can be used to obtain the optimal results in this matter.  
 
 
 Obiectivul fundamental urmărit prin acţiunea de organizare a proceselor de 
producţie şi de muncă din cadrul staţiilor feroviare constă în minimizarea timpului 
de imobilizare a materialului rulant supus diverselor operaţiuni, în vederea 
maximizării operativităţii transportului, concomitent cu minimizarea consumului 
de resurse presupus de desfăşurarea acestor procese, cu sporirea securităţii lucrului 
şi cu ridicarea calităţii activităţilor. 
 Desigur că reducerea timpului de imobilizare a vagoanelor şi 
locomotivelor în staţiile de cale ferată nu este un deziderat avut în vedere doar de 
staţii. Mărimea acestui timp depinde în primul rând de calitatea planului de formare 
a trenurilor şi de modul de organizare a circulaţiei acestora, chestiuni urmărite 
îndeosebi la nivel departamental şi regional şi la care vom face referiri ceva mai 
târziu. De aceea, organizarea activităţilor tehnice ale staţiilor va viza reducerea 
duratelor operaţiunilor de tranzitare a trenurilor prin ele, precum şi a celor de 
prelucrare a trenurilor şi vagoanelor locale, operaţiuni al căror număr este fixat deja 
prin planurile de formare şi graficele de circulaţie, respectiv prin planul de lucru al 
staţiei. 
 Cunoscând numărul şi complexitatea fiecărei operaţiuni ce urmează a se 
efectua zilnic într-o staţie, care dispune de o anumită bază tehnico – materială şi de 
o anumită forţă de muncă, cea mai importantă cale pe care se poate ajunge la 
scurtarea duratelor acestor operaţii o reprezintă executarea, pe cât posibil, 
simultană a fazelor din care sunt compuse, în aşa fel încât să se asigure folosirea 
completă a timpului de muncă a tuturor executanţilor şi reducerea timpului de 
ocupare a liniilor şi celorlalte instalaţii pe care acestea se efectuează. Realizările de 
ordin teoretic şi practic acumulate până în prezent sunt în măsură să ne pună la 
dispoziţie o serie de instrumente ce se pot întrebuinţa în acţiunile de organizare 
întreprinse pe această direcţie. 
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 Aşadar, punctul de plecare în orice acţiune de organizare a activităţilor din 
staţii trebuie să-l constituie stabilirea volumului şi conţinutului activităţilor tehnice 
ale acestora. 
 În legătură cu volumul de activităţi zilnice se va determina: numărul 
trenurilor care vor tranzita fără oprire şi numărul trenurilor care vor tranzita cu 
opriri dar fără prelucrări, conform graficelor de circulaţie; numărul trenurilor care 
urmează a fi prelucrate în sensul ataşării sau detaşării unor vagoane sau grupe de 
vagoane, conform planurilor de formare şi a programului de lucru al staţiei; 
numărul trenurilor care urmează a fi formate, respectiv descompuse; numărul 
vagoanelor locale care vor fi supuse unor operaţiuni speciale (reparare, spălare 
etc.); numărul locomotivelor care urmează a fi pregătite pentru plecare în cursă sau 
pentru efectuarea manevrelor în staţie etc. 
 Într-o a doua etapă trebuie să fie supuse unor studii detaliate fiecare gen de 
activitate în parte, în scopul stabilirii tuturor operaţiilor şi fazelor pe care le 
presupun, a conţinutului acestora şi a consumurilor de timp solicitate. Foarte utile 
pentru atingerea acestui scop sunt graficele de analiză generală şi detaliată a 
proceselor, precum şi normele sau normativele C.F.R. elaborate în baza metodelor 
ştiinţifice de măsurare a muncii. 
 Într-o a treia etapă se impune efectuarea unei analize amănunţite a tuturor 
posibilităţilor de reducere a duratelor operaţiunilor de tranzitare sau prelucrare a 
trenurilor ori vagoanelor, prin stabilirea succesiunii optime a acestor operaţii şi a 
fazelor din care ele sunt constituite. 
 Optimizarea succesiunii operaţiilor, respectiv fazelor, din care este compus 
un anumit proces de prelucrare a unui tren (sau vagon local) urmăreşte, pe de-o 
parte, aşa cum s-a menţionat, reducerea duratei totale a acestuia (şi implicit a 
timpului de imobilizare a liniilor feroviare şi instalaţiilor pe care se realizează), iar 
pe de altă parte, reducerea consumului de timp de muncă prin eliminarea timpilor 
morţi din activitatea echipelor complexe de lucrători feroviari, precum şi a timpilor 
morţi din activitatea zilnică a fiecărui lucrător în parte. În acest scop se pot folosi 
mai multe metode şi tehnici, cum ar fi metodele euristice de ordonanţare, metodele 
şi tehnicile bazate pe teoria grafurilor, procedeele specifice teoriei firelor de 
aşteptare etc. 
 În cazul utilizării metodelor euristice de ordonanţare (programare), 
stabilirea succesiunii optime a operaţiilor impuse de desfăşurarea unui proces 
presupune parcurgerea mai multor faze. 
 În prima fază se fixează una din operaţiile terminale ale procesului supus 
optimizării, respectiv operaţia care precede  sau care succede executarea tuturor 
celorlalte operaţii. Corespunzător proceselor de tranzitare a trenurilor cu sau fără 
prelucrare prin staţii, sau de prelucrare a vagoanelor locale, o astfel de operaţie se 
concretizează fie în primirea trenului în staţie, fie în expedierea acestuia. 
 A doua fază constă în identificarea tuturor restricţiilor de succesiune a 
operaţiilor, respectiv operaţiunilor interdependente (adică operaţiunile a căror 
executare nu este posibilă decât după finalizarea uneia sau mai multor alte 
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operaţiuni). Cu această ocazie, se stabilesc şi liniile sau instalaţiile pe care urmează 
să se execute fiecare operaţie în parte. 
 Plecându-se de la operaţiunea care precede sau care succede toate celelalte 
operaţii, în această fază se constituie un şir parţial de operaţii a căror succesiune în 
timp este absolut obligatorie. Eliminând componentele acestui şir din lista 
completă a operaţiunilor din care este compus procesul analizat, se obţine mulţimea 
operaţiunilor independente, a căror execuţie nu este condiţionată şi nici nu 
condiţionează execuţia altor operaţii. 
 Cunoscând consumurile normate de timp pentru fiecare operaţiune în parte, 
exprimate în om – ore, maşini – ore sau instalaţii – ore, în a treia fază se determină 
durata programului parţial de execuţie a operaţiunilor care fac parte din şirul 
ordonat constituit în cea de-a doua fază în funcţie de restricţiile de succesiune. În 
acest scop se însumează, de cele mai multe ori ponderat, duratele operaţiunilor din 
cadrul programului parţial. Astfel:  
 

( )îi
i

oip ptd += ∑′ 1 , 

 
în care: dp’ – durata programului parţial de execuţie a procesului (ore); toi – durata 
normată de execuţie a operaţiunii i, în ore (dacă operaţiunea este executată de către 
mai mulţi lucrători, această mărime se obţine raportând consumul normat de timp, 
în om – ore, la numărul lucrătorilor); i – indicativ privind ordinea de prioritate în 
executarea operaţiilor; pîi

 În cea de-a cincia fază, se analizează posibilităţile ca operaţiile 
independente ale procesului, neincluse în program până în acest stadiu, să se 

 – probabilitatea apariţiei unor întârzieri în executarea 
operaţiei i (care se poate stabili în baza indicelui mediu de îndeplinire a normelor). 
 Acest program va cuprinde deci lista operaţiunilor în ordinea succesiunii 
lor, momentul începerii (sau momentul finalizării) fiecărei operaţiuni, precum şi 
liniile sau instalaţiile pe care se execută. 
 Dacă, potrivit programului parţial stabilit, prin executarea operaţiilor în 
succesiunea dată se creează goluri de activitate pe una (sau mai multe) linii, 
instalaţii, maşini etc. participante la proces, într-o a patra fază se analizează 
oportunitatea înlocuirii sau intercalării unor operaţii. 
 Prin înlocuire, operaţia care creează goluri de activitate se amână, locul ei 
fiind luat de o operaţie care face parte dintr-un alt proces, continuându-se 
programul cu şirul operaţiilor din care este constituit acesta. O astfel de manieră de 
lucru este specifică numai anumitor metode euristice de ordonanţare. 
 Prin intercalare, înaintea sau după operaţia care creează galul de activitate, 
se introduce în program o operaţie dintr-un alt proces sau din acelaşi proces (din 
rândul celor independente), ori de câte ori acest lucru este posibil. 
 Înlocuirile de operaţii sau intercalările sunt indicate numai atunci când în 
urma lor se scurtează durata executării proceselor şi se măreşte gradul de ocupare a 
lucrătorilor, liniilor şi instalaţiilor. 
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execute paralel cu operaţiile din programul parţial deja stabilit. Pentru aceasta se 
determină mai întâi suma, de asemenea ponderată, a duratelor operaţiilor 
independente neincluse în program (ponderile calculându-se şi în acest caz în 
funcţie de probabilităţile apariţiei, din cauze obiective sau subiective, a unor 
întârzieri în executarea operaţiilor), sumă a cărei mărime se compară cu durata 
programului parţial de desfăşurare a procesului (la care s-a adăugat durata 
operaţiilor intercalate). În funcţie de durata cea mai mare rezultată din comparaţie, 
se stabileşte momentul finalizării procesului. Odată fixat acest moment, întocmirea 
programului parţial de execuţie a operaţiilor independente se face în funcţie de 
rezervele de timp ale acestor operaţii, prin rezervă de timp a unei operaţii 
înţelegându-se intervalul de timp a cărui primă extremă este marcată de momentul 
începerii execuţiei sale, iar cea de-a doua de momentul cel mai târziu de începere, 
care mai face încă posibilă respectarea termenului de finalizare a procesului 
considerat (în ipoteza eliminării tuturor celorlalte aşteptări în fluxul de desfăşurare 
a acestuia). Rezerva de timp a unui proces este rezerva de timp a primei sale 
operaţii. 
 Astfel, selectând două operaţii oarecare i şi j, din categoria celor 
independente, notând cu rij rezerva de timp a operaţiei j, care apare atunci când se 
execută întâi operaţia i şi apoi operaţia j, iar cu rji rezerva de timp a operaţiei i, care 
apare atunci când se execută întâi operaţia j, se identifică apoi alte două operaţii, să 
zicem k şi l1

jijkiijjil rrşirr max        min ==

, pentru care: 
 

. 

 
 Ori de câte ori  ril ≥ rki  sau ril > 0,  se preferă ca prima operaţie a 
procesului operaţia i, deoarece în felul acesta nici o altă operaţie l nu va intra în 
întârziere. Dacă  
ril < rki  sau  ril ≤ 0 ,

                                                 
1 Operaţiile de tipul i, j, k, l sunt operaţii ce se execută în cadrul aceluiaşi loc de muncă. 

  atunci se programează întâi operaţia k. 
 Principiul care trebuie respectat în astfel de situaţie este următorul: dacă 
prin programarea unei operaţii i, în cadrul unui loc de muncă dat, o altă operaţie 
intră în întârziere, atunci se va programa în locul operaţiei i operaţia care ar intra 
în întârziere. 
 La fel se procedează cu operaţiile independente care se execută în incinta 
fiecărui loc de muncă, obţinându-se programul complet de desfăşurare a 
procesului. 
 Pentru uşurarea determinărilor, operaţiile succesive care se execută în 
cadrul aceluiaşi loc de muncă se pot considera subprocese, iar prin aplicarea 
procedeelor de programare, în loc să se lucreze cu operaţii, se operează cu 
subprocese. 
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 Atunci când operaţiile independente se pot executa simultan în cadrul 
unuia sau mai multor locuri de muncă, momentul finalizării procesului se va stabili 
în funcţie de durata programului parţial (dp’

 Aceste grafice ne oferă imaginea structurii timpului de lucru al 
executanţilor şi a timpului de ocupare a liniilor şi instalaţiilor, servind la găsirea 
soluţiilor de eliminare a timpilor de aşteptare şi de creştere a gradului de ocupare a 
lucrătorilor, liniilor şi instalaţiilor. Întocmindu-se atât pentru  situaţia existentă, cât 
şi pentru cea îmbunătăţită, graficele activităţilor multiple pot fi folosite şi ca 
instrumente de programare a activităţilor tehnice din staţii

). 
 În programarea activităţilor tehnice ale staţiilor feroviare, respectiv în 
stabilirea succesiunii şi simultaneităţii executării operaţiilor oricărui proces, 
precum şi în determinarea duratelor totale de execuţie, foarte utile sunt şi 
diagramele Gantt. Bazându-şi construcţia doar pe o axă a timpului, prin 
intermediul acestora se marchează prin bare, având lungimile proporţionale cu 
duratele de execuţie ale operaţiilor, momentele de începere şi de încheiere 
corespunzătoare fiecărei operaţii. Durata totală a procesului se determină măsurând 
pe axa timpului mărimea intervalului dintre momentul începerii primei operaţii şi 
momentul finalizării ultimei operaţii. 
 Modalităţile de întocmire şi formare de prezentare a acestor diagrame sunt 
chestiuni îndeobşte cunoscute şi de aceea nu vom mai insista asupra lor. 
 Pentru a pune în evidenţă succesiunea operaţiilor şi fazelor din care este 
alcătuit un proces de prelucrare a trenurilor, pe categorii de executanţi, de linii şi de 
instalaţii, se pot utiliza cu rezultate foarte bune graficele activităţilor multiple, a 
căror construcţie se bazează pe aceleaşi informaţii pe care se bazează şi diagramele 
Grantt. 

2

 Pentru atingerea unor obiective similare se mai pot folosi şi alte metode 
care fac apel la teoria grafurilor, de asemenea prezentate pe larg de literatura în 

. 
 Metoda drumului critic, având un conţinut ceva mai complex, face parte 
din categoria procedeelor moderne de stabilire a succesiunii optime a operaţiilor şi 
fazelor unui proces tehnologic, conducând la minimizarea duratei acestuia. 
 Bazându-se pe o serie de grafuri care prezintă modul de desfăşurare în timp 
a unor activităţi, folosind una din variantele în care este cunoscută (CMP, PERT, 
MPM), această metodă ne permite trecerea de la o variantă la alta, din ce în ce mai 
perfecţionată, de executare în timp a lucrărilor din staţii, în aşa fel încât în final, în 
contextul condiţiilor concrete de dotare cu mijloace de producţie şi forţă de muncă, 
se ajunge la soluţia căreia-i corespunde cel mai mic timp de executare a acestor 
lucrări, respectiv cel mai mic cost. 

                                                 
2 Detalii în legătură cu conţinutul, modul de întocmire şi de utilizare a acestor grafice găsim 
în lucrarea coordonată de Hidoş, C., Isac, P.,  Studiul muncii, Editura Tehnică, Bucureşti, 
1971, vol. II, p. 99 – 105.  
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domeniu, cum ar fi: metoda Festinger, algoritmul Y. Chen, algoritmul Bellman – 
Kalaba, algoritmul Dantzig pentru o reţea oarecare etc3

• manevre prin tragere, când locomotiva se află tot timpul în capul 
convoiului de manevră, fiind legată de acesta);  

. 
 În găsirea soluţiilor de ridicare a gradului de ocupare a liniilor, instalaţiilor 
şi a forţei de muncă, literatura de specialitate recomandă teoria firelor de aşteptare. 
Fără a contesta valenţele acestei teorii, considerăm totuşi că utilizarea ei în 
organizarea activităţilor tehnice din staţiile feroviare nu este în măsură să ne ofere 
rezultate deosebite, deoarece în acest caz faptele nu au caracter stocastic, ci un 
caracter determinist foarte pronunţat. 
 Cea mia mare parte a activităţilor tehnice desfăşurate în staţiile feroviare 
presupun efectuarea unor manevre. 
 Prin manevră se înţelege orice deplasare a locomotivelor izolate, a vagoanelor 
izolate, a grupelor de vagoane sau a unor părţi din tren, care se efectuează în incinta 
unui punct complex de secţionare (haltă comercială sau staţie), în scopul prelucrării 
trenurilor şi vagoanelor (compunerii – descompunerii trenurilor, ataşării – detaşării 
vagoanelor sau grupelor de vagoane, încărcării, descărcării, reparării vagoanelor etc.). 
 Orice operaţie de manevră este constituită din semicurse şi curse 
 Semicursa de manevră este distanţa pe care se deplasează o locomotivă de 
manevră, cu sau fără vagoane, pe una sau mai multe linii, într-un singur sens, iar 
cursa de manevră este distanţa de deplasare a locomotivei, de asemenea cu sau fără 
vagoane, pe cel puţin două linii, cu schimbarea sensului de deplasare, cele două 
linii neaflându-se în prelungire. 
 În funcţie de procedeul de lucru adoptat, întâlnim:  

• manevre prin împingere, când locomotiva se află tot timpul în contact 
cu vagonul sau grupul de vagoane, legată sau nu, întotdeauna în capătul opus 
sensului de deplasare);  

• manevre prin îmbrâncire, când locomotiva se află în urma vagoanelor 
care se manevrează, legată de acestea, însă din grupul total de vagoane sunt 
dezlegate acele vagoane care urmează a fi manevrate primele la locul lor de 
destinaţie. După ce locomotiva a atins a anumită viteză, aceasta frânează, iar ca 
urmare a inerţiei, vagoanele dezlegate înaintează pe linia de destinaţie fără restul 
convoiului de manevră. Îmbrâncirea poate fi unică – când imediat după îmbrâncire 
locomotiva îşi schimbă sensul de deplasare – sau repetată – în caz contrar. 

• manevre speciale, când locomotiva deplasează, prin tragere, vagoanele 
într-un anume sens, după care frânează puţin, timp în care un manevrant decuplează 
primul grup de vagoane ce urmează a fi triate. Imediat după aceea locomotiva sporeşte 
viteza, îndepărtându-se de vagoanele dezlegate, care continuă să se deplaseze în baza 
energiei cinetice în acelaşi sens cu restul convoiului de manevră. În continuare, restul 

                                                 
3 Vezi: Postelnicu,T., Matematici speciale aplicate în economie, Editura Didactică şi 
Pedagogică, Bucureşti, 1977, p. 236 – 307. 
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convoiului este dirijat prin intermediul macazurilor pe una din liniile de garare, iar 
vagoanele desprinse din el sunt dirijate pe o altă linie. 
 La efectuarea operaţiunilor de manevră participă echipele de manevranţi (o 
astfel de echipă purtând numele de partidă de manevră), conduse de câte un şef de 
manevră, echipele locomotivelor de manevră şi alţi lucrători (acari, sabotari tec.). 
 Toate activităţile de manevră dintr-o staţie sunt coordonate şi conduse 
unitar prin intermediul impiegatului de mişcare sau operatorului de manevră, iar în 
cazul unei manevre date, coordonarea unitară a executării tuturor mişcărilor cade în 
sarcina şefului partidei de manevră. 
 Cum în staţiile intermediare volumului lucrărilor de manevră este relativ 
mic, acestea se execută, din dispoziţia impiegatului de mişcare, de către partida 
trenului, conducerea operativă revenindu-i şefului de tren. 
 În celelalte staţii, în care manevrele se execută simultan cu participarea mai 
multor locomotive şi partide de manevră, pentru fiecare locomotivă în parte se 
stabileşte câte o zonă de manevră care nu poate fi depăşită. După încheierea unei 
manevre, trecerea unei locomotive dintr-o zonă în alta se face numai din dispoziţia 
impiegatului de mişcare. 
 Fiecare manevră se execută în baza unui document care poartă denumirea 
de foaie de manevră, care cuprinde procesul tehnologic al operaţiunilor de manevră 
elaborat de şeful de manevră, împreună cu impiegatul de mişcare şi cu mecanicul 
locomotivei de manevră, precum şi reprezentarea grafică a mişcărilor de manevră 
în planul de situaţie al liniilor staţiei, limitele fiecărei semicurse fiind indicate în 
această reprezentare prin cifre sau litere. Succesiunea mişcărilor de manevră se 
indică prin cifre, iar indicaţiile în legătură cu felul acestor mişcări de manevră sunt 
redate în coloane distincte ale foii de manevră.  
 Conţinutul analitic al unei foi de manevră este următorul: denumirea şi 
succesiunea operaţiilor; numărul, lungimea şi greutatea vagoanelor de manevrat; 
lungimea semicurselor; viteza cu care se execută manevrele; durata semicurselor şi 
durata totală a manevrei. 
 Spre deosebire de alte sisteme de transporturi, în transportul feroviar 
volumul activităţilor de manevră este foarte mare. De aceea, identificarea celor mai 
bune soluţii de organizare şi executare a acestor activităţi prezintă o importanţă 
deosebită în reducerea costului transporturilor pe căile ferate. 
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 Abstract: 
 E-Business applications on the Internet hold huge potential for companies of all 
sizes to transform their operations by reaching out to customers, partner's, and even their 
own employees. The most important document that an entrepreneur may ever write is the 
business plan, a critical tool for the fundraising and team building process: To meet client 
goals efficiently, the construction of an Internet application is a complex process- a five-
phase development plan: Requirements Assessment, Architectural Design, Construction, 
Implementation, and Evolution. Each phase builds on the work and conclusions of the 
previous phases.  

 
Afaceri pe web - Punct de plecare 

 
Evoluţia omenirii impune schimbarea. Astăzi, acest fenomen modifică 

lumea în care trăim repede, foarte repede. Internetul, imensa reţea de comunicaţii 
informatice devine, pe zi ce trece, parte integrantă a vieţii de zi cu zi. Această 
modalitate nouă de transfer a informaţiilor revoluţionează profund şi lumea 
afacerilor. Toate pieţele sunt vizate indiferent de profil: comerţ şi logistică, mass-
media (presă, radio, televiziune), finanţe şi asigurări, publicitate, turism şi afaceri 
imobiliare. Asistăm la dematerializarea sunetului, a tehnicilor video şi în curând a 
carţilor (e-book) şi a monedei. 

E-business, ca şi concept, a aparut cu mult înainte de apariţia reţelei 
Internet. În anii '70, domeniul afacerilor asistate de computer a devenit popular 
pentru reţelele financiare. Diferite instituţii, precum băncile, erau conectate prin 
intermediul unor reţele private. În acest mod se efectuau diverse tranzacţii cu 
sprijinul tehnologiei computaţionale. Standardul EDI (Electronic Data Interchange) 
stipulează diverse formate universale de intereschimb de informaţii. Odată cu 
apariţia Internetului dimensiunea afacerilor electronice a crescut simţitor. 

În anul 1997, IBM foloseşte în premieră termenul e-business - o modalitate 
de "acces securizat, flexibil şi integrat pentru desfăşurarea diferitor afaceri prin 
combinarea proceselor şi sistemelor care execută operaţii de bază ale afacerilor cu 

                                                 
* Asistent universitar doctorand, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi 
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cele ce fac posibilă găsirea informaţiilor pe Internet". Teoretic, prin conectarea 
sistemului informatic pe Web, putem spune că dezvoltăm un e-business, adică 
instruim "sistemul nervos central al afacerii noastre", după spusele lui Bill Gates. 

Pentru început a fost folosit termenul e-commerce, care a fost asimilat 
ulterior de către un concept mult mai vast: e-business. 

 
Forme de e-business 

 
În cadrul unei organizaţii, zona de influenţă a afacerilor electronice este 

Intranetul. Intranetul se bazează pe standardele Internetului pentru comunicaţia 
între sisteme de calcul. Personalul conectat la Intranet poate avea acces la siturile 
web specifice unor departamente din cadrul organizaţiei. Aceste situri sunt separate 
de Internet prin intermediul unor metode de securitate (firewall - pentru a filtra 
orice informaţie referitoare la datele interne), asfel încât pesoanele din afară sa nu 
aibă acces la informaţiile private. Angajaţii companiilor Sun, Apple, Microsoft au 
la dispoziţie un sit web Intranet, prin care obţin informaţii curente şi plasează 
comenzi on-line, eliminând timpul şi costurile aferente apelurilor telefonice. În 
funcţie de politicile de securitate şi de infrastructura reţelei, angajaţii pot avea 
acces de pe Internet la reţeaua privată, folosind protocolul VPN (Virtual Private 
Network). 

Business-to-business (B2B) reprezintă modelul care încearcă utilizarea 
tehnologiilor bazate pe web pentru a conduce afaceri între două sau mai multe 
companii. Pot fi două subtipuri: 

- există un contract de parteneriat între companii; 
- există o piaţă electronică (e-market) în care interacţionează mai mulţi 

cumpărători şi mai mulţi vânzători. 
Business-to-consumer (B2C). Cumpărătorul utilizează un navigator web 

pentru a se conecta la situl web al vânzătorului prin intermediul unui furnizor de 
servicii Internet - ISP (Internet Service Provider). Vânzatorul pune la dispoziţie un 
catalog electronic (e-catalog) de produse sau servicii, sugestii şi recomandări 
pentru produse, cele mai uzuale forme electronice de plată. Vânzatorul nu trebuie 
neaparat să joace şi rolul furnizorului sau al producătorului bunurilor/serviciilor ci 
poate apela la furnizori multipli, etc. 

Consumer-to-consumer (C2C) - descrie colaborarea diferiţilor utilizatori 
prin intermediul documentelor partajate, poştei electronice, etc. 

Consumer-to-data (C2D) - specifică situaţiile când utilizatorii au nevoie 
de cantităţi însemnate de date şi folosesc diverse instrumente electronice pentru a le 
extrage. 

 
Cum se construieşte un Plan de Afaceri E-Comm? 

 
Planul de afaceri este cel mai important document pe care un întreprinzător 

îl poate concepe. Şi, dacă acest document, în sine, este o “unealtă” de importanţă 
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critică pentru strângerea de fonduri şi formarea echipei, gândirea din spatele acestui 
document este încă şi mai importantă pentru succesul noii întreprideri e-comm. 
Care sunt produsele? Cum vor fi dezvoltate şi aduse/promovate pe piaţă? Cât de 
mult va costa pentru a avea succes? Cât de mulţi bani vor aduce investitorii- al 
caror know-how este îndestulător pentru a lua parte la afacere- şi angajaţii- destul 
de bine pregătiţi pentru a face parte din echipă. 

Elementele unui plan de afaceri e-comm de succes trebuie bine examinate, 
la fel ca şi procesele de concepere şi planificare necesare pentru a-l genera. Prin 
intermediul prezentărilor, discuţiilor, lecturii şi studiilor de caz se pot dezvolta 
reale abilităţi de creare a unui plan de afaceri fiabil, complet şi convingător. 

Elementele critice ale unui plan util sunt: 
Întrebările dificile care trebuie puse şi tehnicile de obţinere a răspunsurilor; 
Diferenţele dintre un plan de afaceri şi un plan operaţional; 
Cât de repede condiţiile “time-to-money” influenţează formatul unui plan 

tradiţional şi schimbă rolul unui plan în strângere de fonduri; 
Prezentarea efectivă a planului potenţialilor investitori, partenerilor şi 

membrilor echipei; 
Cărţi, resurse on-line şi unelte software care să ajute întreprinzătorul în 

cladirea planului. 
 

Strategia E-Business 
 

Punctul de plecare este cea mai grea parte. Punerea întrebărilor dificile, 
luarea în considerare a noului “teren” pe care se acţionează, definirea condiţiilor de 
succes- stabilirea tuturor acestor factori, sub forma unei strategii e-business 
inteligente, este cel mai important aspect în orice proiect e-business. Ce avem de 
făcut? Alocăm timp pentru a învăţa practicile şi aspectele “sensibile” din companie 
şi ramura industrială în care se încadrează. Consultanţii în strategia Internet se vor 
folosi de experienţa acumulată pentru a analiza critic şi punctual planul. Trebuie 
aflat ce face concurenţa. Toate echipa trebuie să acţioneze pentru a mişca lucrurile 
înainte. Strategia guvernează totul, este interpretată la fiecare nivel, de la strategie 
de creaţie, la strategie de dezvoltare şi mai apoi la strategie de promovare. Strategia 
reprezintă o viziune comună, un mod de gândire. 

Model de chestionar pentru dezvoltarea soluţiilor e-business: 
Care dintre următoarele probleme constituie o realitate a întreprinderii 

(bifaţi toate afirmaţiile adevarate) 
□ Managementul Schimbării 
Întrepriderea aflată în dezvoltare necesită gestionarea schimbărilor şi a 

factorilor implicaţi în dezvoltarea aplicaţiilor 
□ Dezvoltarea Infrastructurii Outsourcing  
Investigarea căii cele mai rapide şi care necesită cel mai puţin personal 

pentru implementarea managementului schimbării 
□ Dezvoltarea Echipei “Tradiţionale” 
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Asigurarea că tradiţionala echipă de dezvoltare foloseşte foarte bine 
tehnologia, cele mai bune practici şi expertize externe 

□ Integrarea moştenirii 
Există necesitatea integrării caracteristicilor vitale moştenite ale afacerii: 

conţinutul, datele şi procesele prin interfaţa Web a modelului e-business. 
□ Accesul la Informaţii  
Există necesitatea stabilirii unui singur punct de acces la sistmele de 

informaţii pentru întrega organizaţie  
□ Redefinirea Proceselor de Afaceri pentru E-Business 
Reflectarea schimbărilor în prezenţa Web (B2B sau B2C) 

 
Transformarea şi integrarea întreprinderii 

 
Aplicaţiile existente nu au fost concepute având în vedere performanţele şi 

cerinţele e-business. O componentă cheie în clădirea unei aplicaţii e-business este 
creşterea puterii şi integrarea cu sistemele de informaţii existente. De multe ori 
aceasta înseamnă transformarea şi extinderea sistemelor întreprinderii. 

În funcţie de stadiul sistemelor existente, transformarea poate pleca de la 
restructurarea aplicaţiilor în unităţi ce pot fi accesate ca Enterprise Java Beans până 
la re-gândirea platformelor de aplicaţii astfel încât acestea să poată fi extinse cu 
noile tehnologii. 

În prezent există e-soluţii care oferă o cale eficientă şi cuprinzătoare de 
exploatare a sistemelor existente. Acestea includ tehnologii de genul interfeţelor 
aplicaţie-aplicaţie, componente de accesare a datelor (de exemplu XML) şi unelte 
puternice de automatizare a proceselor. Toate sunt dezvoltate cu scopul de a 
accelera implementare aplicaţiilor e-business şi asistarea întreprinzătorilor în 
demersul dificil şi critic al accesării şi integrării proceselor şi sistemelor 
informatice existente. 

 
Dezvoltarea aplicaţiilor internet 

 
Sistemele e-business actuale sunt incredibil de complexe si importante. 

Acestea sunt sisteme de afaceri complet funcţionale la scară largă, în care 
companiile îşi investesc încrederea. Sistemele în discuţie controlează o multitudine 
de sisteme informaţionale interne, găzduiesc în intregime noi seturi de date şi 
înglobează o complexă logică de afceri. 

Dependenţa critică de aceste aplicaţii e-business plasează compania la un 
grad ridicat de risc. Căderea sistemului poate avea un efect devastator asupra 
afacerii. Multe dintre soluţiile existente combină în mod fericit abilităţile şi 
cunoştinţele unor informaticieni de calibru, utilizând tehnologii de ultimă oră 
precum programarea orientata obiect JAVA şi baze de date relaţionale. Rezultatele 
obţinute reprezintă sisteme e-business scalabile, de viteză mare şi care păstrează 
integritatea tranzacţiilor, 
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Web design 
 

Web design-ul este mai mult decât a decide unde să plasăm butoanele de 
navigare şi ce spune home page-ul. Reprezintă mai mult decât “ambalajul” 
exterior. Acesta izvorăşte din valorile de bază şi beneficiile unice pe care compania 
şi marca proprie le reflectă în fiecare cuvânt, funcţie sau detaliu adresate clientului. 

Atitudinea şi tonul potrivite, prezente în fiecare aspect al designului sunt 
critice în asigurarea încrederii, interesului şi participării comunităţii de utilizatori. 
Designul trebuie să captiveze utilizatorii, să-i ţină prin intermediul unui conţinut 
relevant şi să “împrumute” simplicitate interacţiunilor, care, în multe cazuri sunt 
foarte complexe. 

Echipa de creaţie trebuie să reunească talente în modelare şi branding, 
designul interfeţei, copywriting, multimedia şi HTML.  

 
Ce este de făcut? 

 
Aplicaţiile e-business pe Internet aduc un imens potenţial companiilor de 

toate mărimile pentru a-şi transforma operaţiile, prin contactul stabilit cu clienţii, 
partenerii şi chiar cu proprii angajaţi. 

În orice caz, această oportunitate crează şi provocări. În ziua de azi 
managerii sunt puşi faţă în faţă cu necesitatea de a lua decizii complexe şi 
complicate privind tehnologia. Slujba lor nu devine mai uşoară prin excesul de 
informaţii. Deschideţi paginile oricărei publicaţii de afaceri din USA şi veţi fi 
bombardat cu reclame pentru e-comm, e-business şi e-services. Toate aceste 
mesaje pot provoca confuzie. Managerii au nevoie de informaţii utile şi uşor de 
înţeles pentru a putea lua decizii rapid şi să aibă încredere că alegerile facute vor 
ajuta organizaţia să transforme promisiunea Internetului în realitate. 

Nu este nici-o îndoială ca multe companii, indiferent de mărime şi 
industrie, se confruntă cu câteva nevoi de afaceri comune. Vor să se concentreze 
mai mult asupra clienţilor. Vor să atragă şi să menţină cea mai capabilă forţă de 
muncă şi să ofere angajaţilor cele mai de succes unelte. Vor să menţină o 
infrastructură internă flexibilă care să permită organizaţiei să se adapteze rapid la 
condiţiile schimbătoare de mediu. Există puţine dubii în ceea ce priveşte 
necesitatea de evoluţie şi adaptare, problema reală este cum să atingi acest obiectiv. 

Facând din Internet o parte a operaţiilor de zi cu zi a afacerii, împreună cu 
o combinaţie de software, servicii şi expertize- se poate obţine un răspuns pozitiv la 
problema ridicată anterior. Companii de toate mărimile au posibilitatea de a-şi 
muta procesele on-line, de a conecta furnizori şi parteneri, de a înţelege şi a 
răspunde mai bine consumatorilor, de a sprijini personalul prin furnizarea rapidă de 
informaţii de afaceri vitale.  
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Condiţii impuse de e-comert 
 

Un site de succes (B2B sau B2C) este prietenos ca interfaţă şi asigură 
utilizatorilor, într-un timp de răspuns minim, informaţiile necesare derulării 
afacerii. Site-ul este securizat faţă de atacuri nedorite, iar informaţiile de afaceri 
sunt puse doar la dispozitia e-partenerilor autorizaţi din toate sectoarele lanţului de 
valori. În consecinţă o soluţie e-comm trebuie să îndeplinească următorele condiţii. 

Cataloage electronice. Majoritatea afacerilor e-comm necesită crearea de 
cataloage electronice care să comunice informaţii precum preţul şi termeni 
comerciali partenerilor şi clienţilor. Acestea trebuie să includă posibilităţi de 
căutare avansată pentru compararea de produse şi furnizarea de date tehnice. 

Acces securizat. Cu un mediu în permanenţă atacat de hackeri, siturile 
Web de e-comm trebuie să includă caracteristici de securitate care să impună un 
control total asupra accesului clienţilor, e-partenerilor şi operatorilor. 

Soluţii bazate pe standarde. Afacerile trebuie să investească în platforme 
şi protocoale deschise şi standardizate. Aceste demersuri scad riscurile şi asigură o 
interoperabilitate maximă între componentele variate ale unui sistem complet. 

Schimb simplu şi ieftin al documentelor de afaceri. Afacerile trebuie să 
suporte comunicarea de documente structurate de afaceri între parteneri, precum 
seturile de tranzactii EDI (Electronic Data Interchange. 

 
Proiectul B2C 

 
Construcţia unei aplicaţii Internet este un proces complex. Pentru a 

satisface necesităţile afacerii în mod eficient, fără starturi false şi procese scumpe 
de re-design, se poate adopta un plan de dezvoltare în cinci trepte. 

Fiecare fază se clădeşte pe structura şi concluziile treptei precedente. 
Decizia de trecere la următorea etapă aparţine întregii echipe care lucrează la 
proiect. 

 Pre-Proiect:  Evaluarea  
 Faza I:   Estimarea Necesităţilor  
 Faza II:  Design Arhitectural 
 Faza III:  Construcţia  
 Faza IV:  Implementarea  
 Faza V:  Evoluţia 

Pre-Proiect: Evaluarea 
O evaluare pre-proiect a sitului Web existent, şi a sistemelor pe care se 

bazează, este făcută înainte de definirea unui proiect. Datorită naturii promiţătoare 
a e-comm şi a dificultăţii de a ţine pasul cu tehnologia, este deseori necesar de a 
actualiza software-ul, în mod special în aria serverelor şi a securităţii. Calitatea şi 
respectarea termenelor de finalizare a proiectelor sunt dependente de o înţelegere 
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completă a sistemelor şi metodologiilor existente. Echipa va genera o propunere 
care să definească direcţiile şi alternativele pentru dezvoltarea afacerii e-comm. 

Faza I: Estimarea Necesităţilor 
Se va face analiza răspunsurilor la întrebările fundamentale despre 

aplicaţie. Consultanţii în afaceri Internet vor lucra împreună cu managerii 
întreprinderii pentru a stabili opţiuni strategice şi a formula un plan de afaceri. 
Planul va lua în considerare toate elementele vitale ale proiectului: 

• obiectivele afacerii, 
• bugetul aplicaţiei şi termenul de finalizare, 
• ariile de bază ale sit-ului şi funcţionalitatea, 
• aşteptările clienţilor/vizitatorilor şi limitări. 

Faza I se încheie cu prezentarea unei evaluări pentru a fi aprobată de 
managementul afacerii şi un desfăşurator al proiectului. Aceste documente crează 
un plan de priorităţi pentru dezvoltările ulterioare. 

Faza II: Design Arhitectural 
Echipa va explora, crea şi valida opţiuni pentru atingerea obiectivelor 

afacerii. Se vor identifica cerinţele proiectului în trei arii cheie ale aplicaţiei finale: 
• prezentare, 
• funcţionalitate, 
• integrare, 

Concluziile rezultate în această fază vor deveni parte a unui plan detaliat 
pentru construcţia uşoară şi eficientă a întregii oferte e-comm. Planurile create de 
către echipa de dezvoltare sunt cu grijă adaptate nevoilor- aşa cum au fost acestea 
exprimate şi descoperite împreună cu managementul afacerii. 

Faza III: Construcţia  
Codarea începe în această fază unde componentele aplicaţiei sunt 

construite şi integrate în concordanţă cu specificaţiile dezvoltate în etapa 
anterioară. 

Ca şi concluzionare a fazei III se începe instruirea operatorilor care vor 
asigura popularea şi actualizarea bazei de date. Până în acest punct, implicarea 
managementului afacerii este limitată în faza construcţiei. 

Faza IV: Implementarea 
Un site este implementat când este transferat pe domeniul său şi devine 

disponibil utilizatorului final. Pentru asigurarea unei lansări de succes trebuie 
abordaţi cu grijă trei paşi: 

• testarea internă a aplicaţiei, 
• lansare test, 
• implementarea întregii afaceri, 

Confirmarea procedurilor şi performanţelor, în concordanţă cu 
specificaţiile, sunt făcute înainte de prezentarea aplicaţiei publicului larg. 
Managementul întrepriderii confirmă că scopul proiectului a fost îndeplinit înainte 
de lansarea afacerii. 
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Faza V: Evoluţia 
Echipa de dezvoltare documentează obiectivele sugerate şi însuşite pe 

durata dezvoltării proiectului. Se vor înregistra experienţele şi sugestiile conducerii 
afacerii, operatorilor şi ale echipei de dezvoltare pe toată durata de existenţă a 
proiectului. Schimbările care pot aduce beneficii maxime pot fi programate pentru 
incorporare imediată în implementarea curentă. 

Odată ce aceste sugestii şi răspunsuri sunt primite, echipa de dezvoltare 
crează un raport-rezumat pe care se vor clădi dezvoltarile ulterioare ale proiectului. 
Acest fapt asigură că aspectele vitale căştigate prin acestă aplicaţie nu sunt pierdute 
în timp sau ca rezultat al schimbărilor de personal. 
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TRATATUL DE LA MAASTRICHT - PASUL DECISIV 

ÎN CONSTRUCŢIA NOII EUROPE 
 

Neculai LUPU * 

 
 Abstract: 
 At the end of 1980’s, numerous internal and external factors contributed to the 
project of political integration and development of European construction, after a long period 
when the economic cooperation prevailed for the member states. 
 Under these circumstances, the Maastricht Treaty was signed, this treaty 
representing in the European Union’s chronology the moment when the governments of the 
member states chose the way of a political integration, transferring some strictly national 
prerogatives at the community’s level. 
 Although the treaty is mostly the result of a compromise among the member states, 
with a reduced implication of the super national institutions, the raised difficulties in the 
moment of ratification (in these states), some of them of a constitutional character, others of 
a political one, to which the opposition of the public opinion was added. 
 The Maastricht Treaty represents the most important stage in the formation of a 
new Europe. 
 
 

I. Europa înainte de Maastricht 

 
Pentru punerea în aplicare a Planului Marshall de reconstrucţie a Europei, 

statele europene aveau nevoie de un comerţ internaţional liber şi corect, care să fie 
susţinut de monede naţionale deplin convertibile. Pentru a evita fenomenul de 
devalorizare a monedelor în scopuri concurenţiale, specific perioadei interbelice, 
statele din vestul Europei au hotărât să lanseze un sistem al cursurilor de schimb 
fixe care să se modifice doar cu acordul Fondului Monetar Internaţional şi numai în 
condiţii de "dezechilibre economice de fond". 

Acest lucru s-a transpus cu greu în practică deoarece la începutul anilor '50 
situaţia se prezenta astfel: 

- în Europa funcţionau peste 200 de aranjamente comerciale bilaterale, care 
conţineau linii de credite deschise ce erau influenţate de deficitul balanţei de plăţi 
şi care trebuia "stins" prin efectuarea de plăţi în aur; 

- majoritatea guvernelor încercau cu disperare să-şi menţină rezervele de 
aur, utilizând întreaga paletă de instrumente de politică comercială (în special 
contingentări de mărfuri şi taxe vamale ridicate) pentru a obstrucţiona importurile 
provenind din ţările faţă de care înregistrau deficite comerciale; 

sau drumul de la Comunitatea Europeană la Uniunea Europeană 

                                                 
* Profesor universitar doctor, Universitatea „George Bacovia” Bacău 



Neculai Lupu 

 346 

- lipsa de transferabilitate a excedentelor sau deficitelor balanţelor 
comerciale (altfel spus, deficitul în relaţia cu o ţară parteneră neputând fi 
compensată cu excedentul rezultat din relaţia cu o altă ţară) deoarece nu era în 
funcţiune un mecanism oficial de compensare multilaterală şi nici pieţe valutare 
funcţionale, atâta vreme cât monedele ţărilor participante nu erau convertibile; 

- exporturile europene către S.U.A. reprezentau mai puţin de jumătate din 
valoarea importurilor provenind din această ţară, iar devalorizarea monedelor în 
raport cu dolarul ar fi condus la o creştere şi mai mare a dezechilibrelor balanţei 
comerciale pe relaţia cu S.U.A.; 

- totodată, dacă o anumită ţară europeană ar fi încercat să decidă unilateral 
convertibilitatea monedei naţionale în raport cu dolarul, aceasta înseamnă că toate 
celelalte ţări  şi-ar fi propus să realizeze excedente comerciale în raport cu acesta, 
fapt ce i-ar fi produs dificultăţi însemnate în legătură cu balanţa comercială şi de 
plăţi (fapt întâmpinat de marea Britanie în 1947, care a încercat să restabilească 
convertibilitatea lirei sterline, cu ajutorul unei linii de credit de 5 miliarde dolari, 
abandonând această intenţie la doar şapte săptămâni de la lansare). 

În aceste condiţii, a devenit tot mai presantă ideea unui demers comun pe 
linia integrării economice şi realizarea convertibilităţii monetare pentru o zonă 
importantă a economiei mondiale. 

De menţionat, că tratatele fondatoare, tratate cadru, nu au inclus de la bun 
început toate procedurile şi mijloacele necesare integrării europene. A revenit 
statelor-membre fondatoare şi instituţiilor europene de mai târziu, misiunea de a 
completa şi dinamiza funcţionarea Uniunii. 

Primul pas în construcţia europeană este crearea Comunităţii Europene a 
Cărbunelui şi Oţelului (CECO), Tratat semnat la Paris, pe 18 aprilie 1951, intrat în 
vigoare la 15 iulie 1952, prin care se urmărea realizarea unei integrări europene 
sectoriale. Tratatele de la Roma (din 1957) care au pus bazele Comunităţii 
Economice Europene (CEE) şi Comunităţii Europene a Energiei Atomice (CEEA 
sau EURATOM), au constituit un pas hotărâtor pe linia integrării economice şi 
monetare europene, chiar dacă politicile în domeniul cursurilor de schimb şi 
asistenţa cu privire la dezechilibrele balanţelor de plăţi rămâneau în sarcina 
F.M.I. 

Obiectivul Tratatului CEE era crearea unei pieţe comune, în care mărfurile 
să circule liber şi cu un tarif vamal comun. 

De asemenea, se enunţă primele politici sectoriale comune: politica 
agricolă, a transporturilor, politica comercială. Fiecare din  cele trei Comunităţi 
avea propriile instituţii, însă, prin Tratatul de la Bruxelles din 8 aprilie 1965, cele 
trei executive fuzionează, chiar dacă cele trei tratate rămân distincte. 

Apar organisme noi pentru realizarea convertibilităţii monetare precum şi 
pentru luarea tuturor deciziilor economice şi anume: 

1. Comitetul Monetar, format din câte un reprezentant din partea băncilor 
centrale şi din partea ministerelor de finanţe din fiecare ţară membră, la care se 
adaugă şi doi reprezentanţi ai Comisiei Europene; 
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2. Consiliul Ministerial (ECOFIN) întrunit la nivel de miniştri ai 
economiei şi finanţelor şi care fac un util schimb de informaţii cu Comitetul 
Monetar; 

3. Comitetul Guvernanţilor Băncilor Centrale din ţările membre, creat în 
1964, care se reunea sub auspiciile Băncii Reglementărilor Internaţionale (BIR), 
cea mai veche dintre instituţiile financiare internaţionale, fondată în 1930, cu sediul 
la Basel, în Elveţia, şi care, iniţial, a răspuns de reglementarea reparaţiilor de război 
germane, după primul război mondial şi apoi a promovat cooperarea dintre băncile 
centrale ale ţărilor membre. 

La începutul anilor '70, Comunitatea Europeană realizase în linii mari 
uniunea vamală şi lansase, cu bune rezultate Politica Agricolă Comunitară creând 
fundamente temeinice pentru adâncirea procesului de integrare, în sensul 
implementării celorlalte politici structurale (comerţ, concurenţă, industrie, energie, 
transporturi, mediu etc.) cât şi crearea instituţiilor necesare aplicării acestor politici. 

În paralel, una din preocupările de bază ale Comunităţii Europene a fost 
integrarea monetară care a parcurs mai multe etape: 

a) ajustarea cursurilor de schimb ale monedelor europene plecând de la 
principiul F.M.I. privind fixitatea cursurilor de schimb; 

b) crearea Sistemului Monetar European (începând cu anul 1979) care a 
întronat o zonă de stabilitate economică şi monetară, legând mai strâns monedele 
naţionale ale statelor comunitare în vederea înaintării spre o monedă comună. 
S.M.E. s-a bazat pe patru poli de rezistenţă: 

1) introducerea ECU ca unitate de referinţă centrală, embrion al viitoarei 
monede comune, fapt ce a generat cea mai mică variabilitate a ratelor de schimb 
nominal ale monedelor; 

2) existenţa unui mecanism de schimb şi de intervenţie care să asigure 
întronarea unei discipline monetare comune, ceea ce a însemnat stoparea inflaţiei 
şi, apoi, reducerea ei pe ansamblul ţărilor membre ale S.M.E., de la 11% în 1980, la 
2% în 1987, iar după 1990 a  menţinut-o în jurul cifrei de 4%; 

3) un mecanism de susţinere şi de credit conceput să ajute ţările membre 
pentru a se încadra şi respecta disciplina comunitară – înregistrându-se, în felul 
acesta, o creştere economică şi de ocupare a forţei de muncă, relativ constante şi 
importante în comparaţie cu perioadele anterioare; 

4) existenţa Fondului European de Cooperare Monetară (FECOM) creat în 
1973 şi integrat în 1944 în Institutul Monetar European, fapt ce a permis o 
disciplină guvernamentală mai severă în politicile monetare, bugetare, salariale etc. 

c) crearea Uniunii Economice şi Monetare şi a monedei unice EURO, care 
avea drept bază convergenţa economiilor statelor membre, aflate într-o fază 
superioară de integrare europeană. 
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II. Tratatul de la Maastricht şi implicaţiile sale 

Tratatul de la Maastricht reprezintă în cronologia Comunităţii Europene 
momentul în care guvernele statelor membre au ales calea unei integrări politice, 
transferând anumite prerogative strict naţionale la nivel comunitar. 

Tratatul de la Maastricht (sau Tratatul asupra UEM) este rezultatul a două 
conferinţe interguvernamentale: una în cadrul căreia s-a discutat despre Uniunea 
Economică şi Monetară şi alta în care s-a dezbătut despre crearea unei Uniuni 
politice. Ambele conferinţe interguvernamentale şi-ai început lucrările în 1990 şi s-
au încheiat în decembrie 1991 cu un Proiect de Tratat asupra Uniunii Europene, 
semnat pe 7 februarie 1992. Tratatul nu a intrat însă în vigoare decât în noiembrie 
1993, datorită dificultăţilor de ratificare pe care le-au ridicat statele membre. 

La sfârşitul anilor 1980, numeroşi factori interni şi externi au contribuit la 
relansarea proiectului de integrare politică şi dezvoltarea construcţiei europene, 
după o perioadă îndelungată în care cooperarea economică a prelevat în viziunea 
statelor membre. 

Printre factorii interni decisivi care au dus la adoptarea Tratatului de la 
Maastricht se numără: 

a) în primul rând, dorinţa statelor membre de a beneficia din plin de 
efectele Pieţei Comune Europene prin realizarea unei monede unice şi, implicit, a 
unei politici economice şi monetare comune, prin crearea U.E.M.; 

b) în al doilea rând, o dată cu dezvoltarea economiei de piaţă şi a politicii 
comune economice, a apărut necesară introducerea măsurilor de protecţie socială, 
neglijate până atunci de statele membre, a căror convingere era că dezvoltarea 
economică va antrena şi progrese în domeniul social; 

c) al treilea factor se referă la securitatea statelor membre. Deschiderea 
frontierelor în cadrul pieţei comune, asociată cu libertatea de circulaţie au creat 
presiuni importante pentru îmbunătăţirea mecanismelor de control în cadrul 
Comunităţii. Aceasta, şi ca urmare a faptului că, între timp, Comunitatea 
Europeană se lărgise, cooptând noi membri. Astfel, în septembrie 1972, Europa 
“Celor Şase” devine Europa “Celor Nouă”, prin aderarea Danemarcei, Irlandei şi 
Marii Britanii; în 1981 devine Europa “Celor Zece”, prin aderarea Greciei, iar în 
ianuarie 1986, Europa “Celor Doisprezece”, prin aderarea Spaniei şi Portugaliei; 

d) al patrulea aspect a fost aşa numitul “deficit democratic” al Uniunii 
Europene. În contextul în care Comunitatea Europeană exercită puteri tot mai 
extinse în domenii rezervate anterior strict statelor membre, s-a considerat că era 
necesară o reformă politico-administrativă care să permită un transfer de 
suveranitate de la nivelul statelor la nivelul instituţiilor comunitare. 

Printre factorii externi care au contribuit la relansarea dezbaterilor asupra 
noii construcţii europene, au fost: 

1) dezmembrarea Uniunii Sovietice şi căderea comunismului în centrul şi 
estul Europei; 

2) sfârşitul Războiului Rece între Rusia şi S.U.A.; 
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3) reorientarea fostelor ţări socialiste spre democraţie şi economie de piaţă 
în numele reîntoarcerii în Europa. 

Tratatul de la Maastricht a prevazut trei etape de realizare a U.E.M., 
astfel: 

Etapa I (1.07.1990 – 31.12.1993) în care s-a realizat Piaţa Internă Unică ce 
a permis libertatea totală de mişcare a capitalului între cele 12 state şi întărirea 
politicii de concurenţă. Ea a fost însoţită de coordonarea politicii macroeconomice 
prin planuri de ajustare structurală pentru reducerea dezechilibrelor şi obţinerea 
unei convergenţe a evoluţiilor şi structurilor macroeconomice naţionale. 

Etapa a-II-a (1.01.1994 – 31.12.1998) în care s-au creat noi structuri 
instituţionale şi             s-au aplicat noi politici: 

a) Institutul Monetar European (I.M.E.) cu sediul la Frankfurt, creat la 
01.01.1994, care constituia un dispozitiv de tranziţie către viitoarea Bancă Centrală 
Europeană, având ca principale sarcini: 

- întărirea coordonării politicilor monetare naţionale,  
- supravegherea funcţionării S.M.E., 
- pregătirea instrumentelor viitoarei politici monetare unice. 
În acest sens I.M.E. a înlocuit Comitetul Guvernatorilor Băncilor Centrale 

şi a preluat activităţile Fondului European de Cooperare Monetară (FECOM); 
b) în această etapă s-a interzis accesul privilegiat al sectorului public la 

instituţiile financiare şi finanţarea deficitelor bugetare; 
c) s-a înregistrat o convergenţă mai mare a economiilor ţărilor membre. 
Etapa a-III-a (1.01.1999 – 1.01.2002) care a însemnat transferul 

responsabilităţilor de la nivel naţional la cel comunitar prin: 
- instituirea monedei unice – Euro şi crearea unei Bănci Centrale Europene, 

care coordonează politica monetară unică,  
- fixarea ratelor de schimb între ţările participante. 
Tratatul de la Maastricht prevedea ca intrarea în etapa a-III-a a U.E.M. să 

poată fi făcută numai de state ale U.E. ale căror economii şi politici economice sunt 
convergente în mod considerabil şi durabil. Tratatul prevedea patru criterii de 
convergenţă: 

1. Stabilitatea preţurilor. Statele membre trebuiau să demonstreze că în 
cursul ultimului an care preceda trecerea la cea de-a treia fază, rata inflaţiei nu 
depăşea mai mult cu 1,5% media celor trei state ale UE care aveau cea mai scăzută 
rată a inflaţiei. U.E.M se bazează pe ideea că preţurile stabile, alături de finanţe 
publice puternice constituie cea mai bună bază pentru creşterea economică şi 
crearea de noi locuri de muncă. Stabilitatea preţurilor se asigură prin echilibrul 
realizat între politica monetară a B.C.E (creşterea sau diminuarea ratei dobânzii pe 
termen scurt) şi politicile bugetare ale statelor membre (care să nu permită o 
fluctuaţie a preţurilor peste 2%); 

2) Finanţe publice puternice, ceea ce înseamnă că deficitul bugetar nu 
depăşeşte 3% din P.I.B. iar datoria publică nu depăşeşte 60% din P.I.B. 
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Deficitele bugetare scăzute permit menţinerea unor rate ale dobânzii la un 
nivel scăzut, fapt ce avantajează investiţiile. În acelaşi timp, disciplina bugetară 
reduce volumul datoriei publice şi disponibilizează banii publici pentru punerea în 
practică a programelor de creştere economică şi a creării de noi locuri de muncă; 

3. Stabilitatea cursurilor de schimb, în sensul că statele membre trebuiau 
să respecte marjele normale de fluctuaţie prevăzute prin mecanismele de schimb 
ale Sistemului Monetar, pe o perioadă de cel puţin doi ani, prin introducerea 
monedei compozite – ECU, care nu se mai raporta la dolar, ci la un coş de cinci 
valute reprezentative, în care intrau: dolarul S.U.A. – 40%, marca germană – 21%, 
yenul japonez – 17%, francul francez şi lira sterlină câte 11%; 

4) Rata dobânzii nu trebuia să crească cu mai mult de 2% faţă de media 
ratelor celor trei state cu cele mai mici rate ale dobânzii. 

În legătură cu cea de-a doua secţiune a discuţiilor de la Maastricht, unde s-
au purtat dezbateri despre crearea unei Uniuni politice, se pot distinge două tipuri 
de dispoziţii în vederea integrării europene: dispoziţii instituţionale şi dispoziţii 
privind politicile publice. 

Printre măsurile de natură instituţională se numără: 
a) extinderea votului cu majoritate calificată în Consiliul de Miniştri; 
b) desemnarea Consiliului European drept organismul care “defineşte 

liniile politice generale ale Uniunii Europene”; 
c) crearea posibilităţii pentru Curtea de justiţie a Comunităţilor Europene 

de a amenda statele membre; 
d) atribuirea de noi puteri Parlamentului European prin noua procedură de 

co-decizie şi extinderea procedurii de cooperare; 
e) înfiinţarea Comitetului Regiunilor; 
f) introducerea principiului de subsidiaritate; 
g) introducerea cetăţeniei europene. 
Printre dispoziţiile privind politicile publice menţionăm: 
1) protecţia consumatorului şi cultura; 
2) lărgirea competenţelor comunitare în domeniul mediului, cercetării şi 

dezvoltării tehnologice, precum şi al coeziunii economice şi sociale; 
3) politica externă şi de securitate comună; 
4) cooperarea în domeniul justiţiei şi al afacerilor externe. 
De menţionat, că cetăţenia europeană se adaugă cetăţeniei naţionale, fără 

să o înlocuiască. Prin aceasta, cetăţenii Uniunii au drepturi, dar şi obligaţii. Ei pot 
circula şi rezida liber pe teritoriul oricărei alte ţări membre, au dreptul de a vota şi 
de a fi aleşi la alegerile municipale şi europene într-un stat, altul decât cel de 
origine, beneficiază de protecţie diplomatică şi consulară oferită de oricare dintre 
statele membre. Cetăţenii europeni au drept de petiţie în faţa Parlamentului 
European şi se pot adresa mediatorului european. 

Principiul subsidiarităţii prevede că deciziile trebuie luate la nivelul cel 
mai apropiat de cetăţean, de către autorităţile publice abilitate. Acest principiu 
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susţine separarea competenţelor şi interacţiunea continuă dintre actorii şi 
instituţiile de la diferite niveluri: european, naţional sau regional. 

Tratatul de la Maastricht s-a dovedit a avea un caracter diplomatic, elitist, 
fără implicarea electoratelor ţărilor membre în alegerea unui Guvern sau Parlament 
European cu puteri de decizie depline. Acest lucru explică reacţiile cetăţenilor 
statelor membre, care au primit rezultatul Tratatului cu scepticism, ostilitate sau 
indiferenţă, ridicându-se dificultăţi la ratificarea lui, de natură constituţională, 
politică şi la nivelul opiniei publice. 

De exemplu, în urma referendumului din 1992, Danemarca se pronunţă 
împotriva ratificării Tratatului, revenind asupra hotărârii abia în mai 1993 (cu o 
majoritate de 56,8%), dar cu specificaţia că nu participă la cea de-a treia fază a 
U.E.M., care stabilea participanţii la Zona Euro. De asemenea, Marea Britanie a 
ratificat Tratatul, dar fără participarea la cea de-a treia fază a U.E.M. şi la 
Protocolul Social, care definea drepturile muncitorilor pe teritoriul Uniunii. 

Dificultăţi în ratificarea Tratatului au întâmpinat şi Franţa şi Germania, 
deoarece acesta conţinea dispoziţii contrare Constituţiei şi, respectiv, Legii 
fundamentale. Ratificarea a fost astfel precedată de un proces de revizuire a 
acestora. 

Consiliul European de la Bruxelles (mai 1998) a marcat lansarea 
oficială a monedei unice europene, luându-se trei decizii determinante: 

a) Stabilirea ţărilor calificate pentru faza a-III-a a U.E.M., fiind desemnate 
11 din cele 15 ţări ale U.E.: Marea Britanie, Danemarca şi Suedia au notificat 
Consiliului European neparticiparea lor, iar Grecia nu a îndeplinit criteriile de 
convergenţă (fapt care se va întâmpla în 2001). De menţionat, că, în ianuarie 1995, 
Austria, Finlanda şi Suedia aderă la Uniunea Europeană care, din acest moment, 
număra 15 membri; 

b) Stabilirea parităţilor bilaterale între monedele ţărilor participante la 
U.E.M.; 

c) Alcătuirea Directoratului B.C.E. din reprezentanţi ai ţărilor membre. 
Scenariul de trecere la moneda Euro prevedea trei etape: 
Prima etapă s-a derulat în cursul anului 1998, când s-au stabilit ţările 

participante. 
A doua etapă (între 1.01.1999 - 31.12.2001), pe o perioadă de trei ani, 

timp în care s-au stabilit parităţile bilaterale între monedele naţionale şi constituirea 
conducerii B.C.E. 

Etapa a-III-a (între 1.01.2002 - 1.07.2002), când monedele naţionale au 
funcţionat pe piaţă în paralel cu Euro, ca subdiviziuni ale acesteia, iar după 1 iulie 
2002, în circulaţie a rămas numai moneda unică. 

Văzute din interior, dificultăţile integrării monetare au un numitor comun: 
prelevarea divergenţelor faţă de convergenţe. 

Ritmurile inegale de creştere economică şi impactul lor negativ asupra 
indicatorilor naţionali şi macrocomunitari transformă coeziunea economică şi 
socială într-un deziderat pe termen foarte lung. Caracterul încă eterogen al 
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economiilor europene este un fapt demonstrat şi, în acelaşi timp, de mare amploare, 
cu multiple faţete: economică, socială, instituţională şi politică. Acest fapt a făcut 
să se teoretizeze cât mai mult pe baza ideii de "Europa cu mai multe viteze", 
apărând serioase controverse în legătură cu integrarea monetară. 

Trei factori importanţi au creat dificultăţi, la acea vreme, Uniunii 
Economice şi Monetare: 

a) hegemonia economică a Germaniei şi a monedei sale; 
b) rezerva constant afişată de Marea Britanie faţă de procesele 

integraţioniste; 
c) interesul S.U.A. de a-şi consolida dominaţia mondială şi de a apăra cu 

orice preţ statutul dolarului de monedă-etalon internaţional. 
Cert este că, nominalizarea statelor participante la U.E.M. a fost formal 

stabilită de către liderii guvernamentali, printr-un vot politic, fundamentele 
economice rămânând pe planul doi. La acest proces, Comisia Europeană a avut un 
rol consultativ. Acest fapt demonstrează că, cu cât creşte gradul de integrare, cu 
atât mai mult deciziile capătă un caracter politic. Problemele mari, de anvergură, 
care privesc suveranitatea naţională, se hotărăsc la nivelul şefilor de state şi de 
guverne (ratificate sau nu, ulterior, de Parlamente), nefiind lăsate la mâna 
specialiştilor, pentru că ele privesc naţiunile în general şi nu doar economiile 
statelor membre. 

Introducerea monedei unice a generat o serie de consecinţe asupra 
economiilor comunitare. Astfel, la nivel macroeconomic, cerinţele fiscale 
armonizate pentru stabilitate monetară au contribuit la procesul de consolidare 
fiscală, fapt ce a favorizat creşterea economică. Totodată, politica monetară 
naţională şi cursul valutar nominal, practicate până atunci, nu mai funcţionează 
ca mecanisme de ajustare economică. De această dată, creşterea şi prosperitatea 
depind de flexibilitatea economică, de cât de bine funcţionează economia reală. 

În acelaşi timp, Euro a accelerat fenomenul convergenţei preţurilor, fapt 
ce a determinat întărirea concurenţei pe toate pieţele de bunuri de consum. 

Moneda europeană este deja un concurent credibil pentru dolar pe piaţa 
monetară internaţională, devenind a doua monedă cea mai utilizată după dolarul 
american şi înaintea yenului japonez. 

Dimensiunile UE, luată ca zonă Euro, faţă de S.U.A. şi Japonia se prezintă 
ca în tabelele de mai jos: 
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Dimensiunile UE în comparaţie cu SUA şi Japonia 
 

Nr. 
crt Ţara Suprafaţa  

(mii km2) 
Populaţia 
(mil.loc.) 

Producţie globală anuală 
(miliarde Euro) 

1. Austria  84 8 182,01 
2. Belgia  31 10,2 213,70 
3. Danemarca 43 5,3 140,05 
4. Finlanda 338 5,1 104,68 
5. Franţa 544 58,4 1.223,15 
6. Germania  357 81,8 1.853,34 
7. Grecia  132 10,5 105,71 
8. Irlanda  70 3,6 66,62 
9. Italia  301 57,4 1.011,86 
10. Luxemburg  3 0,4 13,91 
11. Olanda  42 15,5 318,30 
12. Portugalia  92 9,9 88,63 
13. Marea Britanie 244 58,8 1.134,03 
14. Spania  450 39,3 472,04 
15. Suedia  450 8,9 202,01 
16. TOTAL UE 3236 373,1 7.130,04 
17. SUA 9373 265,6 7.280,10 
18. Japonia 378 125,8 3.773,43 

 
 

Piaţa muncii în UE 
 

Nr. 
crt Ţara Populaţia activă 

(mil.loc.) 
Număr de firme 

(mii) 
1. Austria 3,957 195 
2. Belgia  4,148 495 
3. Danemarca  2,759 170 
4. Finlanda  2,512 120 
5. Franţa  24,869 1.960 
6. Germania  39,267 2.425 
7. Grecia  4,154 705 
8. Irlanda  1,368 125 
9. Italia  22,584 3.990 
10. Luxemburg  0,170 15 
11. Olanda  7,224 425 
12. Portugalia  4,759 600 
13. Marea Britanie  28,398 2.680 
14. Spania  15,488 2.510 
15. Suedia  4,266 155 
 TOTAL UE 165,924 16.570 
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Comparată cu SUA, zona Euro are un PIB inferior. Dacă Marea Britanie, 
Suedia şi Danemarca, ţări membre ale UE, ar intra în U.E.M., această zonă ar fi 
aproape egală din punct de vedere economic cu S.U.A. La cursurile de schimb, 
PIB-ul UE – 15 ajunge la aproximativ 8400 miliarde de dolari, faţă de PIB-ul 
american ajuns la 8500 miliarde dolari şi PIB-ul Japoniei de aproximativ 4100 
miliarde dolari. Totuşi, dolarul continuă să fie principala monedă utilizată ca mijloc 
de plată în comerţul exterior de către toate celelalte state şi singura deviză utilizată 
pentru cotarea materiilor prime şi a energiei. 

În acest moment, 48% din tranzacţiile comerciale internaţionale sunt 
derulate în dolari. Ponderea monedei europene este de 31%, iar a yenului japonez 
de 5%. 

Zona Euro dispune de un sistem bancar mai vast, însă, în privinţa pieţelor 
de acţiuni şi a titlurilor de creanţă dimensiunile sale sunt mai modeste. Economia 
americană este puternic capitalizată bursier. Finanţarea se face mai mult prin 
intermediul pieţei de capital, decât prin intermediul băncilor. 

Împrumuturile pe piaţa de capital deţineau la sfârşitul anului 1999 o 
incredibilă valoare de 15.000 miliarde dolari sau 161% din PIB faţă de circa 90% 
în zona Euro şi 131% în Japonia. De asemenea, este de reţinut ponderea finanţării  
pe care firmele o deţin pe piaţa de capital. În timp ce corporaţiile europene au emis 
obligaţiuni în valoare de aproximativ 3,5% din PIB, în Japonia rata respectivă este 
de 4 ori mai mare, iar în SUA de 8 ori mai mare. În aprilie 2000, dolarul era 
implicat în 90% din schimburile valutare internaţionale, care, în medie, reprezentau 
echivalentul a 1.200 miliarde de dolari pe zi. Euro participa doar la 30% din 
tranzacţii, din care majoritatea reprezentau schimb de dolari. 

Prin eliminarea riscului valutar şi micşorarea costurilor tranzacţiilor, piaţa 
europeană lărgită la 27 de ţări, în perspectiva anului 2007, este de aşteptat să facă 
progrese mai importante în stabilirea unei pieţe a capitalurilor. Se doreşte ca Euro 
să devină moneda principală pentru tranzacţiile cu Europa Centrală şi de Est, în 
timp ce dolarul va domina, în continuare, pieţele din America Latină şi Asia. 

 
III. Noile provocări post-Maastricht 

 
Tratatului de la Maastricht îi urmează Tratatul de la Amsterdam, semnat la 

2 octombrie 1997 şi intrat în vigoare la 1 mai 1999. Tratatul de la Amsterdam 
trebuia să pregătească Uniunea Europeană pentru extinderea către Europa Centrală 
şi de Est, precedată de aderarea Austriei, Finlandei şi a Suediei, în 1995. 

De o mare importanţă era, în acest context, reforma instituţiilor, care să 
permită funcţionarea Uniunii cu 25 sau mai multe state membre. 

Principalele puncte de dezbatere erau: 
a) numărul de voturi atribuit fiecărui stat în cadrul Consiliului; 
b) mărimea Comisiei Europene; 
c) extinderea domeniilor în care deciziile să fie adoptate cu majoritate 

calificată. 
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Însă la Amsterdam, şefii de stat şi de guvern, întruniţi în Consiliul 
European, nu au reuşit să găsească un compromis asupra acestor probleme, care 
au rămas cunoscute sub numele de "left-overs" de la Amsterdam. 

Reforma instituţiilor europene a devenit astfel motivul pentru care şefii de 
stat şi de guvern s-au reunit la Nisa, în decembrie 2000, statele membre divizându-
se în două grupe: 

- pe de o parte, statele mici, care doreau mai mulţi membri în Parlament şi 
în Consiliu, şi câte un reprezentant în Comisie; 

- pe de altă parte, statele mari, care, din motive de eficienţă propuneau o 
Comisie cu un număr de comisari inferior numărului de state membre. În final, la 
Nisa se reconfigurează instituţiile europene şi Tratatul semnat la 26 februarie 
2001, intră în vigoare la 1 februarie 2003. 

Nr. 
crt. 

Repartizarea drepturilor de vot în instituţiile UE, conform Tratatelor de la 
Maastricht şi, respectiv, Nisa, se poate vedea în tabelele de mai jos: 

 
Repartizarea drepturilor de vot în instituţiile UE (1997) 

 
Tara Populaţia 

(mii loc.) 
Voturi în 
Consiliu 

Voturi în 
Parlament 

Membri în 
comisie 

1. Germania  81.661 10 99 2 
2. Marea Britanie 58.606 10 87 2 
3. Franţa 58.198 10 87 2 
4. Italia  57.301 10 87 2 
5. Spania  39.210 8 64 2 
6. Olanda  15.459 5 31 1 
7. Grecia  10.454 5 25 1 
8. Belgia  10.137 5 25 1 
9. Portugalia  9.917 5 25 1 
10. Suedia  8.827 4 22 1 
11. Austria  8.047 4 21 1 
12. Danemarca  5.228 3 16 1 
13. Finlanda  5.108 3 16 1 
14. Irlanda  3.598 3 15 1 
15. Luxemburg  400 2 6 1 
 TOTAL 372.099 87 626 20 

 
Majoritate în Parlament – 314 
Majoritate calificată în Consiliu – 62 
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Repartizarea locurilor şi voturilor în instituţiile UE – 27  
conform Tratatului de la Nisa 

 

Nr. 
crt. ŢARA 

Nr. locuri în 
Parlamentul 

European 

Nr. de voturi 
în Consiliul 
de Miniştri 

Nr. membri 
în Comitetul 
Economic şi 

Social 
I. ŢĂRI MEMBRE U.E. 

1. Austria  17 10 12 
2. Belgia  22 12 12 
3. Finlanda  13 7 9 
4. Franţa 72 29 24 
5. Germania 99 29 24 
6. Grecia 22 12 12 
7. Irlanda  12 7 9 
8. Italia  72 29 24 
9. Luxemburg  6 4 6 
10. Olanda  25 13 12 
11. Portugalia  22 12 12 
12. Spania  50 27 21 
13. Danemarca  13 7 9 
14. Suedia  18 10 12 
15. Marea Britanie 72 29 24 

II. ŢĂRI CANDIDATE 
16. Bulgaria  17 10 12 
17. Cipru  6 4 6 
18. Cehia  20 12 12 
19. Estonia  6 4 7 
20. Letonia  8 4 7 
21. Lituania  12 7 9 
22. Malta  5 3 5 
23. Polonia  50 27 21 
24. România 33 14 15 
25. Slovacia  13 7 9 
26. Slovenia  7 4 7 
27 Ungaria 20 12 12 
 TOTAL 732 345 344 

 
Tratatul de la Nisa nu a răspuns nici el pe deplin cerinţelor de reformă şi 

democratizare a Uniunii Europene, ceea ce nu a făcut decât să amplifice criticile 
aduse metodei tradiţionale de revizuire a tratatelor - conferinţele inter-
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guvernamentale. În acest context, la Consiliul European de la Laeken (Belgia), din 
decembrie 2001 s-a decis crearea unei Convenţii - ca metodă alternativă la cea 
interguvernamentală, prin care Uniunea trebuia să devină mai democratică 
(instituţiile sale mai aproape de cetăţeni), mai transparentă şi mai eficientă (să 
respecte întocmai aşteptările cetăţenilor). Totodată s-au început dezbaterile asupra 
elaborării unei Constituţii Europene. În plan extern, Uniunea Europeană trebuie 
să facă faţă schimbărilor rapide ale unei lumi aflate în plin proces de globalizare. 

În decembrie 2002, la Consiliul European de la Copenhaga are loc 
încheierea negocierilor cu zece dintre statele care doreau aderarea la UE: Cehia, 
Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia şi Ungaria, în 
baza Raportului Comisiei Europene, din noiembrie 2001, care recomandă o 
extindere tip "big-bang" (marea explozie), începând cu 1 ianuarie 2004 (Turcia 
rămânând în continuare doar cu statutul de ţară candidată obţinut în 1999). 
România şi Bulgaria, considerate a nu îndeplini criteriile economice, vor adera 
începând cu 1 ianuarie 2007, dacă în Consiliul European din decembrie 2004 se va 
hotărî încheierea negocierilor. Totodată s-a decis acordarea unei asistenţe de 
preaderare mai mari pentru cele două ţări, pentru a recupera decalajul faţă de cele 
10 state, care deja au devenit membre ale UE. Asistenţa financiară nerambursabilă 
de peste un miliard de Euro anual pentru România se derulează prin cele trei 
fonduri de pre-aderare: PHARE, ISPA şi SAPARD. La aceasta se adaugă şi 
asistenţa financiară pe care România o obţine prin cele 16 programe comunitare la 
care participă. Până în 2007 România va avea statut de observator în Parlamentul 
European. 

Extinderea Uniunii Europene spre ţările din Europa Centrală şi de Est a 
avut la bază analiza ţărilor membre plecând de la efectele pe care le-au avut 
asupraUniunii, în general, două evenimente majore: 

1) Cea de-a doua extindere a Uniunii, spre Sud, având ca protagoniste 
Grecia, Portugalia şi Spania - ţări cu niveluri de dezvoltare inferioare celui mediu 
comunitar, a căror integrare în structurile grupării s-a dovedit costisitoare pentru 
toate statele membre; 

2) Reunificarea Germaniei, care a necesitat eforturi nu numai din partea 
statului german, dar şi din partea grupării în ansamblul ei. 

La acestea se adaugă conjunctura economică nefavorabilă pentru ţările 
membre, de la începutul anilor '90, fapt ce a generat o anumită reţinere din partea 
acestora la ideea unor noi membri, cu un nivel de dezvoltare inferior şi care au 
nevoie de sprijinul grupării. 

Extinderea spre Est poate fi justificată printr-o serie de raţiuni politice şi 
economice, plecând de la o serie de costuri şi beneficii atât pentru Uniunea 
Europeană, cât şi pentru ţările candidate. 

În primul rând, trebuie menţionat că nu orice integrare aduce beneficii şi 
că, pentru ca aceasta să aibă un impact net pozitiv, ţările participante trebuie să fie 
concurenţiale şi potenţial complementare, cu nivele de dezvoltare economică 
apropiate. Din acest punct de vedere, între U.E. şi marea majoritate a TECE există 
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decalaje importante, iar România este vizată direct pentru că nu se plasează printre 
fruntaşele plutonului de ţări candidate, nefiind pregătită suficient să facă faţă 
provocărilor pe care le presupune  o aderare rapidă la U.E.. 

În acelaşi timp, integrarea economică nu trebuie privită nici ca pe un scop 
în sine şi nici ca pe un panaceu (un izvor al "tămăduirii"), ci, mai degrabă, ca pe un 
"pachet de instrumente de maximizare a bunăstării". Altfel spus, "integrarea nu 
poate fi un substitut pentru o strategie de dezvoltare economică". 

Există o mare diferenţiere între ţările candidate şi media comunitară, 
făcând o analiză doar pe baza a trei indicatori: 

- ponderea sectorului agricol în total economie, 
- veniturile pe locuitor, 
- nivelul de dezvoltare sectorială. 
Plecând de la aceste realităţi, şi luând în calcul o rată medie anuală de 

creştere economică de 2%, Richard Baldwin a făcut o estimare a perioadelor de 
timp de care vor avea nevoie TECE, pentru a atinge nivelul ţărilor membre ale U.E. 

 
Perioada de timp necesară TECE pentru a egaliza nivelurile  

de dezvoltare din U.E. (ani) 
 

Ţara Ritm de 
creştere 2% 

Ritm de 
creştere 4% 

Ritm de 
creştere 6% 

Cehia 28 21 14 
Ungaria 35 26 18 
Polonia 44 33 22 
Slovacia 51 39 20 
România 52 39 26 
Bulgaria 59 45 32 

 
Realităţile vor demonstra în ce măsură, şi cu sprijin comunitar, dar 

bazându-se mai ales pe resursele proprii de factori de producţie, TECE îşi vor 
minimiza pierderile generate de integrare şi îşi vor maximiza câştigurile acestui 
proces. 

Marea dilemă pentru ţările din est constă în faptul că, după ce vor fi 
admise în U.E. şi vor realiza "ţesătura instituţională şi legislativă" cerută de acquis-
ul comunitar, le va fi foarte greu să facă faţă presiunilor concurenţiale ce vor 
spori după dispariţia facilităţilor de adaptare acordate pentru perioada de tranziţie. 
De asemenea, va rămâne dificil de soluţionat problema integrării acestor ţări în 
Uniunea Economică şi Monetară şi în îndeplinirea criteriilor de convergenţă. 

În acelaşi timp, deschiderea spre exterior a economiilor în tranziţie, 
generează şi o diminuare a veniturilor bugetare provenite atât din taxe vamale cât şi 
din impozite pe profituri. 
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O altă dilemă importantă pentru participanţii la cursa integrării este cea 
legată de posibilitatea atingerii şi menţinerii unui ritm înalt de creştere economică o 
lungă perioadă de timp. 

În final, menţionăm că e dificil de făcut o distincţie clară între efectele 
integrării şi cele ale procesului de tranziţie. 

Identificarea unui sector drept câştigător sau perdant în procesul de 
integrare nu înseamnă că acelaşi lucru se poate spune despre orice firmă sau 
individ din acel sector. În acelaşi timp, un sector perdant poate elibera resurse 
pentru alte sectoare, îmbunătăţind astfel eficienţa alocării resurselor în economie. 

Cu toate acestea, integrarea TECE în U.E., reprezintă o miză considerabilă 
pentru viitorul economic şi politic al Europei. 

Pentru Uniunea Europeană, extinderea către TECE prezintă interes, în 
primul rând, din punct de vedere politic, ea fiind legată de rolul integrării europene 
în menţinerea păcii şi democraţiei. Dacă U.E. ar fi respins ideea lărgirii către Est, 
aceasta ar fi dus la descurajarea TECE în faţa procesului de reformă, dificil de 
suportat de o mare parte a populaţiei. În acelaşi timp, dacă aceste ţări ar rămâne 
excluse dintr-un astfel de proces de extindere, ele ar putea fi menţinute într-o 
poziţie periferică, ceea ce le-ar face mai puţin atractive pentru investiţiile străine, 
cu un rol esenţial în procesul de tranziţie. 

Tot din punct de vedere politic, noua Europă - U.E - 27, va avea o cu totul 
altă pondere în echilibrul geopolitic mondial faţă de U.E. - 15, influenţând atât 
natura cât şi modul de funcţionare a instituţiilor europene. 

Din punct de vedere economic, menţionăm că, atunci când o mică regiune 
se integrează într-o regiune mai mare, ambele regiuni câştigă, însă cea mai mică 
câştigă mai mult. Astfel, putem menţiona câteva din beneficiile integrării TECE: 

a) participarea la piaţa unică ar permite ţărilor candidate să evolueze spre o 
mai bună alocare a resurselor şi să-şi îmbunătăţească bunăstarea globală; 

b) în plan comercial şi financiar, accesul la piaţa internă deschide un 
important debuşeu pentru produsele lor ca şi beneficiul finanţării prin intermediul 
fondurilor structurale; 

c) aderarea ar întări mai ales procesul de reformă şi ar reduce riscurile 
politice, conferind TECE mai multă credibilitate şi ar atrage după sine creşterea 
investiţiilor străine directe. 

Extinderea spre Est creează avantaje şi pentru U.E. şi anume: 
1) U.E. poate găsi în Est noi pieţe de desfacere, atât pe termen scurt pentru 

reconstrucţia industriei TECE, cât şi pe termen lung, în vederea întăririi 
competitivităţii industriale şi tehnologice prin accesul la o piaţă internă mult mai 
mare, care încurajează investiţiile şi amplifică concurenţa; 

2) efectul de scară determinat de o piaţă mare este considerat ca unul din 
avantajele esenţiale pe termen lung ale integrării economice, determinând o 
adâncire a diviziunii internaţionale a muncii, cu o forţă de muncă relativ abundentă 
şi cu un cost mai scăzut decât în Vest. Acest fapt va genera un transfer de câştiguri 
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în Vest, în urma importurilor din Est unde forţa de muncă este mai ieftină şi 
productivitatea mai scăzută; 

3) în urma integrării se atenuează riscul de migrare a populaţiei din Est în 
Vest, ca urmare a înregistrării unei creşteri economice mai puternice şi crearea de 
noi locuri de muncă; 

4) TECE vor putea constitui o excelentă platformă de export către noi 
pieţe, îndeosebi către Federaţia Rusă şi fostele republici ale Uniunii Sovietice, dar 
şi către alte ţări aflate în curs de dezvoltare. 
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 Abstract: 
 In the Ricardian model, the differences in the relative productivity of labour between 
two countries led to differences in relative costs and competitive advantages. Relative costs 
of producing goods are determined not only by differences in technology but also by the 
relative amounts of factors of production (or the factor endowments) a country has. 
Comparative advantage, or lower relative costs of production, is one of the fundamental 
reasons for international trade. Countries specialize in producing the goods in which they 
have a comparative advantage. 
 
 
  Perioada interbelică a marcat o dublă ruptură în domeniul gândirii 
economice despre comerţul internaţional. Pe de o parte, susţinerea ostentativă pe 
plan teoretic a liberalismului clasic contrastează cu practicarea efectivă, pe scară 
largă, a unui protecţionism vamal tot mai dur, uneori de-a dreptul agresiv, mai ales 
de către ţările dezvoltate. Pe de altă parte, este vorba despre ruptura dintre 
principiul avantajului relativ şi teoria obiectivă a valorii şi preţurilor, ruptură 
datorată ostilităţii şi intoleranţei economiştilor neoclasici faţă de această teorie. 

De-a lungul timpului, teoria elaborată de D. Ricardo a reprezentat punctul 
central al dezbaterilor despre comerţul internaţional, încercându-se o adaptare 
continuă la specificitatea noilor realităţi ale lumii contemporane.  

 

 Viabilitatea teoriei ricardiene rezidă din faptul că ea se bazează pe o lege 
economică fundamentală – legea avantajului comparativ. Este normal ca ţările să 
producă şi să exporte mărfuri pe care doar ele ştiu cum să le facă. La baza 
schimburilor comerciale internaţionale stă, însă, principiul avantajului comparativ. 
Potrivit lui, orice ţară va avea de câştigat dacă se va specializa în producţia şi 
exportul acelor bunuri al căror cost relativ este mai scăzut (pentru care eficienţa 
relativă este mai mare) decât în alte ţări. Orice ţară va avea de câştigat dacă va 
importa acele bunuri pe care le produce cu un cost relativ mai ridicat (pentru care 
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eficienţa relativă este mai mică decât în alte ţări). Acest principiu simplu reprezintă 
temelia comerţului internaţional1

 Totuşi, nici Ricardo, nici alţi exponenţi ai liberalismului clasic nu au 
explicat cum se formează acest avantaj comparativ, care sunt factorii care-l 
determină. El poate apărea fie datorită diferenţelor de productivitate, fie stocului 
diferit de factori de producţie. Cu alte cuvinte, diferenţele de cost de producţie se 
pot datora nu numai diferenţelor de tehnologie, ci şi gradului de înzestrare cu 
factori de producţie (materii prime, muncă sau capital)

. 
 Când comerţul este liber şi fiecare ţară se concentrează asupra domeniului 
în care deţine avantaj comparativ, toată lumea are de câştigat. Lucrătorii din fiecare 
regiune pot obţine o cantitate mai mare de bunuri de consum cu acelaşi volum de 
muncă în momentul în care ei se specializează în domeniile cu avantaj comparativ 
şi schimbă aceste bunuri cu altele, pentru care se confruntă cu un dezavantaj 
relativ. 

2

 Materializarea demersurilor acestora a reprezentat-o teoria  proporţiei 
factorilor şi al egalizării preţurilor între ţările participante la schimburile 
internaţionale, cunoscută şi sub denumirea “teoria H-O-S“. Promotorii acestei 
teorii sunt consideraţi a fi E. Heckscher (Efectele comerţului exterior în 
distribuirea venitului – 1919) şi B. Ohlin (Comerţ interregional şi internaţional – 
1933). Ulterior, P. Samuelson reia argumentaţia logică a celor doi economişti 

. 
 De-a lungul timpului, au fost aduse o serie de contribuţii semnificative la 
demersul teoretic propus de Ricardo. Motivaţiile acestor preocupări au fost diverse, 
de la intuirea necesităţii luării în calcul a influenţei progresului tehnic asupra 
producţiei şi comerţului, până la problema împărţirii avantajelor între participanţii 
la schimb şi cea a echilibrului general. Noile teorii au încercat să depăşească 
limitele geografice şi naturale ale dotării cu factori de producţie (presupuse de 
modelele clasice), datorită dezvoltării fluxurilor internaţionale de capital şi forţă de 
muncă şi extinderii progresului tehnic. În plus, libera concurenţă şi absenţa totală a 
restricţiilor in calea comerţului internaţional – caracteristici definitorii ale 
modelului propus de clasici, nu corespund realităţii secolului al XX-lea. O creştere 
uriaşă a schimburilor economice internaţionale, a interdependenţelor dintre state, 
au antrenat si dezvoltarea de politici protecţioniste, tendinţe de regionalizare şi 
instituţionalizare a schimburilor. 
 Perioada interbelică, ca şi cea imediat postbelică au adus noi abordări 
privind teoria comerţului internaţional. Dintre promotorii lor, îi putem aminti pe: 
Eli F. Hecksher, Bertil G. Ohlin, Gottfried Haberler, Paul A. Samuelson, Jacob 
Viner, Abba P. Lerner, Wassily W. Leontieff, etc.  

                                                           
1 Samuelson A. Paul, Nordhaus William – Economie politică, Ed. Teora, Bucureşti, 2001, 
p. 802-803 
2 Fischer Stanley, Dornbusch Rudiger, Schmalensee Richard – Economics, McGraw-Hill 
Book Company, 1988, p. 694-695 
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suedezi, încercând demonstrarea egalizării preţurilor factorilor de producţie 
angrenaţi în realizarea bunurilor destinate exportului. 
 Pornind de la influenţa comerţului exterior asupra veniturilor din ţările 
participante, precum şi a relaţiilor dintre politica externă (liberalism sau 
protecţionism) şi repartiţia veniturilor din interiorul ţărilor partenere, aceştia au 
abordat problemele comerţului exterior într-un cadru mai larg, legat de localizarea 
raţională a diferitelor ramuri economice în funcţie de înzestrarea diferitelor ţări cu 
factori de producţie. 
 Specializarea diferitelor ţări ale lumii în producţia şi în comerţul 
internaţional, deci diviziunea internaţională a muncii, deveneau cu atât mai 
raţionale şi mai eficiente, cu cât decizia era luată în funcţie de înzestrarea naturală a 
fiecărei ţări cu factori de producţie. 
 Metodologia noului model se bazează pe următoarele două surse: teoria 
ricardiană comerţului internaţional şi teoria neoclasică a preţurilor bunurilor 
economice. 
 Modelul H-O-S reprezintă o “variantă contemporană a teoriei costurilor 
comparative a lui Ricardo, văzută şi interpretată cu instrumentele 
neoclasicismului”3

 Ca noutăţi

. Din gîndirea ricardiană, modelul H-O-S preia conceptul de cost 
comparativ, cel de avantaj relativ, ideea avantajului reciproc şi politica liberului 
schimb în comerţul internaţional. În acelaşi timp, modelul respinge teoria obiectivă 
a valorii muncă şi ipoteza imobilităţii internaţionale a factorilor de producţie, 
pentru a prelua din gândirea neoclasică teoria echilibrului economic general şi 
teoria marginalistă a preţurilor. 

4

                                                           
3 Pohoaţă Ion – Doctrine economice universale, Ed. Fundaţiei Academice “Gh. Zane”, Iaşi, 
1996, vol. II, p. 272-273 
4 Popescu Gheorghe – Modele de comerţ internaţional, Ed. Corvin, Deva, 2001, p. 132-133 

, modelul HOS aduce următoarele elemente:  
- îmbinarea analizei specializării internaţionale în producţie şi comerţ cu 

amplasarea teritorială a resurselor existente în fiecare ţară; 
- posibilitatea aplicării modelului la mai multe ţări, mai mulţi factori de 

producţie şi mai multe mărfuri, spre deosebire de modelul clasic, care limita 
analiza la doar două ţări, două mărfuri şi un singur factor de producţie; 

- avantajul relativ este explicat pe baza proporţiilor în care se combină 
factorii de producţie şi nu numai pe baza posibilităţilor interne ale fiecărei ţări, ca 
în teoria clasică; 

- folosirea unui bogat instrumentar de analiză a mecanismului comerţului 
internaţional, prin utilizarea de noi concepte, cum ar fi: cost de opotunitate, rata 
marginală de substituire, rata marginală de transformare, optimul consumatorului, 
utilizarea de curbe şi grafice, înlocuirea unităţilor naturale cu unităţi valorice, 
avantajul şi dezavantajul comparativ, avantajul şi dezavantajul competitiv, frontiera 
posibilităţilor de producţie, frontiera posibilităţilor de consum, surplusul 
producătorului şi cel al cumpărătorului etc. 
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Mecanismul de desfăşurare a comerţului internaţional şi de formare a 
preţurilor pe piaţa mondială este, în viziunea lui Ohlin si Heckscher, identic cu cel 
de pe piaţa internă a oricărei ţări. În esenţă, el consta în explicarea preţurilor tuturor 
bunurilor economice în funcţie de utilitatea şi raritatea lor, respectiv de 
interdependenţa dintre preţurile bunurilor finale (de consum individual, disponibile 
imediat) şi preţurile bunurilor intermediare (inclusiv bunurile investiţionale sau 
factorii de producţie). Ei considerau că motivul stabilirii unui anumit nivel al 
preţurilor este utilitatea bunurilor economice, că mărimea lor este dată de utilitatea 
marginală, “măsura acestei mărimi” fiind rezultatul combinării utilităţii bunului 
respectiv cu raritatea lui, respectiv raportul invers proporţional dintre volumul 
acelui bun şi utilitatea lui marginală.5

 Bertil Ohlin scria: “Australia are mai mult teren agricol, dar mai puţină 
muncă, mai puţin capital şi mai puţine mine decât Marea Britanie; în consecinţă, 
Australia este mai bine adaptată pentru producerea bunurilor care cer o mai mare 
cantitate de teren agricol, în timp ce Marea Britanie are un avantaj în producerea 
bunurilor care cer o cantitate considerabilă de alţi factori. Dacă ambele ţări şi-ar 
produce singure totalul bunurilor necesare consumului, atunci produsele agricole ar 
fi mai ieftine în Australia, în timp ce în Marea Britanie ar fi invers, unde, datorită 
producţiei limitate a pământului, fiecare acru ar trebui cultivat în mod intensiv, cu 
multă muncă şi capital, pentru a produce cantitatea necesară de hrană”

 
Ruptura esenţială faţă de teoria clasică constă în explicarea diferenţelor de 

costuri comparative pornind de la abundenţa sau raritatea factorilor. O diferenţiere 
în ceea ce priveşte nivelul de dotare cu factori explică diferenţele de costuri şi, 
astfel, comerţul internaţional. O importanţă deosebită este acordată nu numai 
dotării cu factori, ci şi modului în care aceşti factori se combină pentru producerea 
diferitelor bunuri. Conform promotorilor acestui model, avantajul relativ al unei 
ţări depinde de acea combinaţie a factorilor de producţie care asigură o proporţie 
comparativ sau relativ mai mare din factorul cel mai abundent şi, deci, cel mai 
ieftin. Se are în vedere principiul utilităţii marginale, invers proporţională cu 
cantitatea factorilor şi direct proporţională cu raritatea lor. Această abordare va 
duce la obţinerea unităţii de marfă cu cel mai mic cost naţional, asigurându-se un 
avantaj comparativ extern. 

6

 “Fiecare regiune este înzestrată mai bine să producă bunurile care cer o 
proporţie mai mare din factorii relativ abundenţi acolo; pe de altă parte, ea este mai 

.     
 Pornind de la raţionamentul anterior, Ohlin susţine o accentuare a 
diviziunii internaţionale a muncii şi o localizare teritorială a producţiei, în funcţie 
de repartizarea geografică, naturală, a resurselor. Schimbul internaţional înseamnă 
a da factori abundenţi contra factori rari. 

                                                           
5 Sută Nicolae, Sută-Selejan Sultana – Istoria comerţului mondial şi a politicii comerciale, 
Editura All, Bucureşti, 1997,  p. 239 
6 Ohlin Bertil– Interregional and International Trade, Harvard University Press, 
Cambridge, 1935, p. 12 
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puţin potrivită să producă bunuri care cer o proporţie mai mare din factorii existenţi 
în cantităţi mai mici în cuprinsul ei, sau din factorii de care aceasta nu dispune 
deloc.”7

• factorii de producţie participă în proporţie diferită la producerea bunurilor; 

 
 În viziunea lui Heckscher şi Ohlin, măsura în care naţiunile lumii sunt 
înzestrate cu factori de producţie, precum şi proporţia în care aceşti factori se 
combină pentru producerea diferitelor bunuri sunt elementele determinante ale 
avantajului comparativ. Ele pot fi sintetizate astfel: 

• factorii de producţie se găsesc în ţările lumii în cantităţi diferite8

 Ideea pe care se fundamentează această teorie este că naţiunile tind să se 
specializeze în producerea acelor bunuri care utilizează intensiv factorii de care 
dispun în mod abundent. În consecinţă, avantajul relativ reprezintă criteriul de 
specializare a ţărilor lumii în producţie şi, totodată, baza unui comerţ internaţional 
reciproc avantajos. El constă în posibilitatea unei ţări oarecare de a produce şi de a 
exporta un bun economic pentru a cărui obţinere se foloseşte într-o proporţie relativ 
mai mare factorul de producţie cel mai abundent (şi deci cel mai ieftin) şi într-o 
proporţie mai mică factorul (sau factorii) cel mai rar şi, deci, cel mai scump. 
 Raţionalitatea acestui demers se bazează pe reducerea costurilor de 
producţie, care permite practicarea unor preţuri comparativ mai mici în raport cu 
alţi producători, asigurându-se o creştere a competitivităţii firmelor şi ţărilor pe 
piaţa mondială. Avantajul relativ se traduce printr-o economie de costuri de 
producţie, care oferă posibilitatea obţinerii unor câştiguri mai mari, fie vânzând 
mult – la preţuri comparativ mai reduse decât alte firme, fie câştigând mult la 
fiecare produs, la preţuri similare, dar cu costuri unitare mai mici. 

. 

 Astfel, pot fi sintetizate diferenţele fundamentale între teoria lui Ricardo şi 
modelul HOS9

 În al treilea rând, Ricardo observa posibilitatea apariţiei, în unele cazuri, a 
unor schimburi neechivalente, adică parteneri care pot să piardă în schimburile 

. În primul rând, în timp ce Ricardo calcula costurile de producţie în 
unităţi de timp necesar de muncă încorporată în bunul respectiv, cei trei autori 
contemporani calculează costurile de producţie în funcţie de proporţia factorilor de 
producţie folosiţi şi utilitatea (respectiv productivitatea marginală) fiecărui factor.  
 De asemenea, intuind anumite particularităţi ale schimburilor 
internaţionale, Ricardo considera că schimburile de mărfuri erau guvernate de alte 
principii (avantajul relativ) decât cele de pe o piaţă naţională (timpul de muncă). 
Promotorii modelului H-O-S susţin că schimburile economice sunt guvernate de 
aceleaşi principii pe toate felurile de pieţe (principiul utilităţii marginale, respectiv 
al rarităţii şi al proporţiei factorilor de producţie). 

                                                           
7 Ibidem 
8 Burnete Sorin – Comerţ internaţional. Teorii, modele, politici, Ed. Economică, Bucureşti, 
1999, p. 55-56 
9 Sută Nicolae, Sută-Selejan Sultana – Istoria comerţului mondial şi a politicii comerciale, 
Editura All, Bucureşti, 1997,  p. 240 
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internaţionale. Absolutizând principiul avantajului relativ, cei trei economişti 
neoclasici susţin că, în cazul aplicării efective a acestui principiu, deci în condiţii 
de liber schimb, toţi partenerii, fără nici o excepţie, câştigă din schimburile 
economice internaţionale. 
 Efectele comerţului internaţional pentru partenerii implicaţi în schimburile 
internaţionale au fost studiate de către cei trei economişti în diferite orizonturi de 
timp, acestea fiind considerate benefice şi pozitive pentru toate categoriile de ţări, 
atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung. 
 Pe termen scurt, avantajele apar din sporirea cantităţii, diversităţii şi 
calităţii bunurilor disponibile pentru consum, producerea lor la preţuri mai mici 
decât dacă ar fi produse de fiecare ţară în parte, permiţând o alocare raţională a 
resurselor productive şi creşterea bunăstării generale. Această idee a avantajului 
pentru toţi participanţii la schimb contravine atât opiniilor mai vechi ale 
mercantiliştilor şi ale lui Ricardo, ca şi regulii schimbului neechivalent formulată 
de Marx. 
 Pe termen lung, schimburile comerciale internaţionale aveau un efect de 
antrenare pe plan mondial, existând posibilitatea înscrierii ţărilor mai puţin 
dezvoltate pe drumul creşterii economice, a sporirii venitului naţional pe locuitor, 
pe cel al dezvoltării economico-sociale, mai ales prin modificări structurale ale 
economiei, care să permită şi să favorizeze promovarea progresului tehnic şi, 
implicit, creşterea eficienţei activităţilor economice. 
 Raportându-ne la realităţile perioadei interbelice, şi la cele ale perioadei 
imediat postbelice, putem evidenţia meritele de necontestat ale modelului H-O-S. 
El lărgeşte şi îmbină problematica de cercetare în domeniul comerţului 
internaţional cu problemele legate de combinarea mai raţională a factorilor de 
producţie, de amplasarea teritorială a acestora. 
 Dintre slăbiciunile subliniate de controversele teoretice ulterioare, este 
remarcată abordarea statică a comerţului internaţional, atribuindu-se un rol 
exagerat factorilor naturali şi repartiţiei lor geografice în explicarea avantajului 
relativ. Sunt ignorate practicile protecţioniste ale ţărilor dezvoltate, ca şi marile 
decalaje din economia mondială contemporană care pun sub semnul întrebării şi 
ideea alocării raţionale a resurselor şi caracterul reciproc avantajos al comerţului 
internaţional10

 Modelul Heckscher-Ohlin a determinat, prin faptul că stabilea o legătură 
strânsă între dotarea cu factori de producţie, comerţul internaţional şi preţurile 
factorilor

.  

11

                                                           
10 Sută, Nicolae – Comerţ internaţional şi politici comerciale contemporane, vol. II, Ed. 
Eficient, Bucureşti, 2004, p. 701-702 
11 Caves E. Richard, Frankel A. Jeffrey, Jones W. Ronald – World Trade and Payments, 
Harper Collins, New York, 1996, p. 140 

, un interes deosebit pentru cercetători în a demonstra empiric 
valabilitatea teoriei. Reprezentativă în acest sens este contribuţia economistului 
american W. Leontieff, prin studiile sale: “Producţia internă şi comerţul exterior: 
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reexaminarea poziţiei capitalului american” (1953) şi “Proporţiile factorilor şi 
structura comerţului american” (1956). Scopul lui Leontieff a fost de a demonstra 
că mărfurile exportate de SUA erau produse cu un consum preponderent de muncă 
şi nu de capital, aşa cum ar fi trebuit, conform modelului H-O-S12

Perioada 

. 
 Demersul său porneşte de la structura schimburilor externe ale Statelor 
Unite. Imediat după cel de-al doilea război mondial, SUA s-au impus pe plan 
mondial drept cea mai industrializată economie, cu cel mai mare stoc de capital din 
lume. Urmând raţionamentul propus de modelul H-O-S,  ar fi treb uit ca SUA să 
exporte preponderent bunuri intensive în capital şi să importe bunuri intensive în 
factorul muncă. În acest sens, Leontieff calculează cantităţile de capital şi muncă 
necesare pentru a produce bunuri americane destinate exportului în valoare de 1 
milion $ şi bunuri care să înlocuiască importuri americane de 1 milion $. 
 

Tabelul 1. Capitalul intern per unitate de muncă necesar pentru a produce 
bunuri în valoare de 1 milion $ 

  
Exporturi Importuri Raportul 

exporturi/importuri 
1947 14.010 18.180 1,30 
1951 12.977 13.726 1,06 
1962 14.200 18.000 1,27 

 
Sursa: W.W. Leontieff – Factor Proportions and the Structure of American Trade: Further 
Theoretical and Empirical Analysis, Review of Economics and Statistics, 38 (November 
1956), 392-397 
 
 Astfel, pentru fiecare ramură, ca de exemplu industria automobilelor, au 
fost calculate cantităţile de capital şi muncă necesare pentru a fabrica o unitate de 
produs, luând în calcul nu numai activitatea de asamblare, ci şi celelalte industrii 
furnizoare (sticlă, oţel etc.). 
 În funcţie de ponderea fiecărei ramuri în totalul exporturilor, au fost 
calculate cantităţile medii de capital şi muncă necesare pentru a produce bunuri 
exportate în valoare de 1 milion $. Similar, excluzând bunurile importate, dar care, 
oricum, nu puteau fi produse în SUA (cafea, banane etc.), au fost determinate 
cantităţile medii de capital şi muncă necesare pentru a produce bunuri care să 
înlocuiască importuri americane în valoare de 1 milion $.  
 El se aştepta, conform teoriei H-O-S, ca exporturile SUA să necesite un 
număr mai mare de unităţi de capital per muncitor, decât în cazul celorlalte bunuri. 
Rezultatele obţinute arătau, însă, că bunurile care ar înlocui importurile cer cu 30% 
mai mult capital per unitate de muncă decât cele exportate. Concluzia ar fi fost că 
structura de comerţ exterior a Statelor Unite corespunde cu cea a unei ţări relativ 

                                                           
12 Sută, Nicolae – Op.cit., p. 747-748 
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abundente în muncă13

 Procedând la o astfel de testare, Leontieff a ajuns la concluzii diametral 
opuse faţă de teoria proprţiei factorilor în ceea ce priveşte specificul şi, mai ales, 
structura exporturilor americane. SUA recurge la comerţul exterior mai degrabă 
pentru a economisi capital şi a dispune de surplusul de forţă de muncă, decât pentru 
a valorifica o presupusă abundenţă relativă de capital

. Considerând că rezultatele empirice au fost viciate de 
efectele celui de-al doilea război mondial, Leontieff a repetat raţionamentul pentru 
anul 1951. Se poate observa că, deşi intensitatea în capital a bunurilor importate de 
SUA scade, ea rămâne, totuşi, superioară bunurilor exportate. 

14

 Concluzia lui Leontieff se bazează pe faptul că el examinează mai profund 
faptele economice, sesizând nu numai deosebirile cantitative privind dotarea cu 
factori de producţie (ponderea mai mare a capitalului faţă de muncă în SUA), ci şi 
deosebirile calitative (disparităţi tehnologice, grade diferite de calificare a forţei de 
muncă etc.)

. 

15

 Astfel, Leontieff consideră că factorul de producţie abundent în SUA este 
munca, şi nu capitalul, aşa cum rezulta din analiza propusă de modelul H-O-S. 
Factorul muncă devine preponderent în produsele americane nu sub aspect 
cantitativ, al numărului de ore muncă, ci calitativ, al productivităţii. Calitatea 
superioară a muncii americane, reflectată într-un înalt grad de productivitate (chiar 
de trei ori mai mare decât în alte ţări), schimbă raportul muncă-capital în favoarea 
primului factor de producţie

. 

16

                                                           
13 Caves E. Richard, Frankel A. Jeffrey, Ronald W. Jones – Op. cit., p. 142 
14 Leontieff W. – Analiza input-output, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1970, p. 110 
15 Sută, Nicolae – Op. cit., p. 749 
16 Pohoaţă Ion – Doctrine economice universale, Ed. Fundaţiei Academice “Gh. Zane”, 
Iaşi, 1996, vol. II, p. 279 

. 
 Demersul empiric şi concluziile teoretice şi practice formulate de W. 
Leontieff au avut o influenţă puternică asupra cercetărilor ulterioare, stimulând 
testările practice ale diferitelor modele privind comerţul internaţional. Astfel, 
Tatemoto şi Ichimura (1959) au studiat structura comerţului exterior al Japoniei, 
descoperind un alt paradox. Japonia era o ţară abundentă în forţă de muncă, dar 
exporta preponderent bunuri intensive în capital, situaţia total incompatibilă cu 
modelul H-O-S. Explicaţia a constat-o locul pe care Japonia în comerţul mondial. 
O evaluare diferenţiată pe diferite relaţii a demonstrat că în comerţul cuStatele 
Unite, ca şi în cel cu noile ţări industrializate, modelul propus de Heckscher şi 
Ohlin era respectat. 
 Stolper şi Roskamp au verificat în 1961 aplicabilitatea acestei teorii pe 
cazul Germaniei Democrate. Deşi peste 75% din exporturile est-germane se 
îndreptau către ţări din blocul comunist, teorema H-O-S era verificată; exporturile 
realizate de RDG erau intensive în capital, factor considerat relativ abundent pentru 
această ţară. 
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 Testări empirice au fost realizate şi pentru Canada de către Wahl (1961) 
pentru a arăta că, deşi relativ abundentă în muncă, exporturile sale (majoritatea 
către Statele Unite) erau intensive în capital. Nici India nu corespundea modelului 
propus de Heckscher şi Ohlin în ceea ce priveşte relaţiile sale cu Statele Unite. 
Totuşi, pe ansamblu, teorema nu era respectată, exporturile fiind intensive în 
capital, în timp ce factorul considerat abundent era munca.  

“Paradoxul lui Leontieff”, prin semnalarea unor insuficienţe reale ale 
modelului H-O-S, poate fi considerat o piatră de hotar în teoria comerţului 
internaţional. 
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 Abstract:  
 Profound regional income disparities exist in the European Union. There are also 
large disparities across the regions of the EU in terms of their unemployment rates. Location 
theories have explained income disparities on the basis of differences between regions in 
their endowments of natural resources, factors of production, infrastructure, or technology. 
In this context, the removal of obstacles to the movement of goods and/or factors would by 
itself cause convergence of factor returns and living standards. Recent location theories can 
help us understand the evolution of regional inequalities during a process of economic 
integration, and think about the role of regional policy in such an environment. 
 
 

Data de 1 mai 2004 va rămâne în istorie, marcând cea mai importantă 
extindere a Uniunii Europene. Pentru Uniunea Europeană cu 25 de state membre, 
realizarea coeziunii economice şi sociale reprezintă în prezent, cea mai mare 
provocare.  

Existenţa inegalităţilor în dezvoltarea regională a U.E.-15 este un fapt 
cunoscut. În ciuda faptului că politicii regionale i s-au alocat importante sume de 
bani, disparităţile interregionale între statele membre nu s-au redus substanţial, iar 
la nivelul fiecărui stat membru s-au amplificat. Prin aderarea unui grup de 10 state, 
adâncirea inegalităţilor economice şi sociale la nivel regional poate fi evitată doar 
prin aplicarea unor politici de dezvoltare regională eficiente.   

În acest context, în vederea adoptării unor politici regionale adecvate, rolul 
teoriilor localizării poate fi extrem de important în analizarea cauzelor 
dezechilibrelor existente. 

 
Teoria clasică a localizării 

 

 

 „Teoria localizării caută să explice principalele motive care stau la baza 
alegerii unei locaţii pentru un anumit tip de activitate economică şi să arate modul 

                                            
* Preparator universitar doctorand, Universitatea „Danubius” Galaţi 
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în care această alegere influenţează inegalităţile în dezvoltare la  nivel regional.” 
[7] 

Teoria clasică a localizării explică inegalităţile existente între diferite zone 
prin înzestrarea diferenţiată a teritoriilor cu resurse naturale, factori de producţie şi 
tehnologii, precum şi prin gradul diferit de dezvoltare al infrastructurii. Conform 
acestei teorii, decizia amplasării unei anumite industrii într-o anumită regiune este 
dictată de natura procesului de producţie. Procesul de producţie presupune 
parcurgerea următoarelor etape: 
 colectarea input-urilor de forţă de muncă, pământ şi capital; 
 combinarea acestor factori de producţie în vederea obţinerii output-ului; 
 distribuţia outputului pe piaţă. 

 În cazul în care input-urile reprezintă o pondere importantă în cadrul 
costurilor de producţie, sau imobilitatea input-urilor este relativ mare,  activitatea 
industrială va fi localizată în aproprierea surselor de input.  
 Spre exemplu, multe din activităţile de producţie în domeniul industrial 
sunt localizate în aproprierea resurselor (resurse energetice, resurse extractive, 
etc.). Alte localizări, cum ar fi în rândul ramurilor industriale din domeniul 
confecţiilor, textilelor, industria de prelucrare, industria constructoare, etc. sunt 
amplasate în aproprierea surselor de forţă de muncă calificată. Utilizarea forţei de 
muncă înalt calificată conduce astfel, la creşterea gradului de specializare a regiunii 
analizate, cu urmări pozitive asupra economiei locale. 

În cazul în care costurile de distribuţie a output-ului sunt relativ mari, 
activitatea economică este localizată în apropierea pieţelor de desfacere.   

În concluzie, modelul de localizare industrială arată că amplasarea unei 
activităţi economice, indiferent de motivele care au generat-o, este rezultatul 
procesului raţional de luare a deciziilor. Prin poziţionarea spaţială a unei activităţi 
economice se urmăreşte: minimizarea costurilor, creşterea eficienţei şi, prin 
urmare, maximizarea profitului. 

 
Teorii moderne ale localizării 

 
Conform teoriei clasice a localizării, integrarea economică conduce la 

specializarea regiunilor în funcţie de input-urile de care dispun, adică în funcţie de 
avantajul lor comparativ. Deşi justifică specializarea anumitor regiuni, teoria 
avantajului comparativ nu poate oferi explicaţii privind concentrarea activităţilor 
economice în anumite zone. 

Scotchmer şi Thisse [6] au arătat că pentru a explica distribuţia diferenţiată 
a activităţilor economice în zone cu dotări similare, trebuie ţinut cont şi de 
randamentele crescânde de scară1

                                            
1 „Rata cu care se modifică producţia în funcţie de variaţia volumului tuturor input-urilor.” [9] 

. Astfel, o regiune, fără a deţine un avantaj 
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comparativ semnificativ faţă de altă regiune, poate dezvolta mai multe capacităţi de 
producţie, ca urmare a accesului diferit pe piaţă.  

Krugman şi Venables [1] au analizat efectul combinaţiei dintre nivelul 
costurilor comerciale şi al costurilor de transport asupra alegerii locaţiei unei firme. 
În analizele efectuate, s-a pornit de la următoarele premise:  
 există două regiuni: una de mari dimensiuni – „regiunea centrală” (C) şi 

cealaltă de mici dimensiuni – „regiunea periferică” (P); 
 există doi factori de producţie – mobili intraregional (între sectoarele de 

producţie) şi imobili interregional; 
 cele două regiuni sunt înzestrate cu input-uri în proporţii diferite, deşi per 

total gradul de înzestrare cu input-uri este acelaşi, neexistând un avantaj 
comparativ; 

 există două sectoare de producţie: unul acţionează în cadrul concurenţei 
perfecte, produce bunuri omogene perfect tranzacţionabile pe piaţă, iar 
randamentul de scară este constant (sectorul primar), celălalt acţionează în 
condiţiile concurenţei imperfecte, produce bunuri eterogene şi prezintă 
randamente crescânde de scară (sectorul secundar). 
Pornind de la aceste premise, Krugman şi Venables au arătat că la 

echilibru, sectorul secundar este mult mai dezvoltat în regiunea centrală şi că, în 
această regiune, nivelul de dezvoltare al industriei devansează gradul de înzestrare 
cu input-uri, fapt ce conduce la creşterea exportului regiunii centrale către regiunea 
periferică. Acest efect poartă denumirea de „acces pe piaţă”. În cazul unor costuri 
comerciale ridicate, firmele se vor orienta în principal către pieţele locale, fapt ce 
conduce la o distribuţie spaţială echilibrată a acestora. Dacă costurile comerciale nu 
înregistrează valori foarte mari sau în cazul în care o  regiune are mult prea multe 
firme în raport cu dimensiunea pieţei, competiţia puternică şi/sau aglomerarea vor 
determina o parte din firmele locale să-şi reamplaseze activitatea în cealaltă 
regiune. Prin urmare, se va realiza un echilibru între nivelul de dezvoltare al 
industriei şi gradul de înzestrare cu input-uri, la nivelul fiecărei regiuni. 

Totodată, integrarea economică are ca efect creşterea proporţiei vânzărilor 
pe care fiecare firmă le face în cealaltă regiune. În condiţiile unor randamente 
crescânde de scară, firmele care activează în regiunea centrală vor obţine profituri 
mult mai mari. Acest fapt  conduce la atragerea mai multor firme către regiunea 
centrală, determinând astfel dezvoltarea mult mai rapidă a sectorului industrial în 
regiunea C comparativ cu resursele de care dispune regiunea. Ca efect imediat, se 
va înregistra o creştere a cererii de factori locali de producţie, fapt ce se va 
materializa într-o creştere accentuată a preţurilor acestora. Preţurile factorilor de 
producţie vor exercita o influenţă diferită asupra distribuţiei spaţiale a activităţii 
economice, în funcţie de nivelul costurilor comerciale. În condiţiile existenţei unor 
costuri comerciale ridicate, preţurile mari ale factorilor de producţie vor determina 
schimbarea locaţiei activităţilor economice din regiunea centrală în regiunea 
periferică. Ca rezultat, se va realiza o distribuţie echilibrată a activităţii industriale 
în cele două regiuni. Existenţa unor costuri comerciale reduse va determina 
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reamplasarea activităţilor firmelor în funcţie de preţurile factorilor de producţie 
utilizaţi, astfel încât, pe termen lung, se va realiza un echilibrul la nivelul fiecărei 
regiuni între nivelul de dezvoltare a industriei şi gradul de înzestrare cu input-uri.  

Krugman [2] a analizat modul în care mobilitatea interregională a 
factorului muncă poate influenţa distribuţia spaţială a activităţii economice. 
Modelul său porneşte de la următoarele premise: 
 există două regiuni identice sub toate aspectele; 
 există două sectoare de activitate: unul activează în condiţiile concurenţei 

monopolistice, iar celălalt activează în condiţiile concurenţei perfecte; 
 mobilitatea factorului muncă este inexistentă între cele două sectoare de 

activitate; 
 factorul muncă angajat în sectorul industrial  poate migra de la o regiune la 

alta; 
 dezvoltarea industriei în cele două regiuni este similară. 

Modelul Krugman explică efectul pe care schimbarea locaţiei activităţii 
unei firme dintr-o regiune în cealaltă, îl exercită asupra echilibrului dezvoltării 
regionale. Apariţia unei noi firme într-o regiune determină o presiune suplimentară 
asupra pieţei produselor şi asupra pieţei factorului muncă. În funcţie de gradul de 
integrare economică a regiunilor analizate, se pot întâlni două scenarii 
contradictorii: 
1. firma analizată nu va putea face faţă concurenţei şi va fi nevoită să revină la 

locaţia iniţială. 
Acest scenariu va conduce la distribuţia echilibrată a activităţilor economice 

între cele două regiuni. 
2. firma analizată va reuşi să-şi desfacă produsele în noua locaţie, fapt ce va 

conduce la o creştere a necesarului de factor muncă, deci la o creştere a 
nivelului salariilor oferite şi în final, la atragerea forţei de muncă din regiunea 
de origine.  
Acest ultim scenariu are ca efect o repartizare dezechilibrată a activităţii 

industriale şi a forţei de muncă între cele două regiuni. Regiunea iniţială va deveni 
cu timpul mai puţin industrializată, în timp ce regiunea receptoare va fi puternic 
industrializată.  

Dezvoltarea puternică a industriei într-o regiune va conduce, pe de o parte, 
la atragerea forţei de muncă înalt calificată (în principal datorită salariilor atractive 
şi a costului vieţii mult mai scăzut) şi, pe de altă parte, la atragerea unor noi 
activităţi economice în regiune ca urmare a potenţialului pieţei de desfacere. Cu 
alte cuvinte, activităţile economice şi forţa de muncă tind să se localizeze în aceeaşi 
regiune, fapt ce determină apariţia aglomerărilor.    
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 În cazul în care mobilitatea forţei de muncă este relativ scăzută –  situaţie 
ce caracterizează în prezent Uniunea Europeană2

                                            
2 Mobilitatea scăzută a forţei de muncă la nivel regional în U.E. este determinată 
de acţiunea concomitentă a mai multor factori: barierele culturale şi lingvistice, 
diferenţele salariale relativ reduse între diferitele regiuni, rata medie a şomajului la 
nivel regional, legăturile puternice cu familia, valoarea ajutorului de şomaj, rata 
ridicată de deţinere a proprietăţilor, creşterea preţurilor locuinţelor în regiunile 
dezvoltate, etc. 

 – amplasarea spaţială a 
activităţilor economice poate determina apariţia dezechilibrelor în dezvoltarea 
regională. 
 Venables [8] a arătat că apariţia aglomerărilor este favorizată nu numai de 
faptul că firmele beneficiază de accesul la forţa de muncă înalt calificată şi de 
avantajele oferite de o piaţă mult mai mare de desfacere a produselor, cât şi de pe 
urma legăturilor „pe verticală” care se creează între firmele specializate doar pe 
realizarea anumitor stadii de producţie. 

Pe de altă parte, Puga [5] a arătat că în absenţa mobilităţii factorului 
muncă, presiunea unor salarii înalte va acţiona în sensul creşterii costurilor de 
producţie a firmelor, fapt ce va determina relocalizarea firmelor către regiunile cu 
nivele mult mai mici ale salariilor. Astfel, fenomenul de aglomerare se va diminua, 
favorizând integrarea economică, adică distribuţia echilibrată, deşi nu în proporţii 
egale, a activităţilor industriale între diferitele regiuni. Krugman şi Venables [3] au 
demonstrat faptul că relocalizarea activităţilor industriale în regiunile cu forţă de 
muncă ieftină nu determină convergenţa deplină, stabilită iniţial. 
 În concluzie, mobilitatea scăzută a forţei de muncă între regiunile unui stat, 
corelată cu stabilirea unor praguri salariale minime la nivel naţional, conduc la o 
creştere a inegalităţilor interregionale la nivel de ţară, în timp ce per ansamblu se 
obţine o diminuare a acestor disparităţi între diferite ţări.  

Datorită faptului că nivelul salariilor diferă de la o ţară la alta, în timp ce 
diferenţele la nivel regional în interiorul aceleaşi ţări sunt mult mai reduse, 
procesul de integrare europeană va determina ţările mai puţin dezvoltate să atingă 
nivelul mediu de dezvoltare al comunităţii, realizându-se astfel convergenţa, în 
timp ce, la nivel naţional divergenţa interregională se va adânci.  
 

Concluzii 
 

 Modelele de localizare prezentate anterior reprezintă doar posibile scenarii 
ale evoluţiei activităţii economice ca efect al globalizării. Nu există indicii clare 
privind modul în care guvernele statelor membre ar trebui să-şi orienteze politica 
regională astfel încât să se obţină convergenţa economică pe termen lung. 
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Studiile efectuate până în prezent de specialiştii în domeniul amenajării 
teritoriale au relevat faptul că există mari diferenţe privind validitatea modelelor de 
localizare între macro-regiuni – spre exemplu S.U.A. şi U.E.. Astfel, diferenţele 
culturale, lingvistice şi de mentalitate sunt cele care au cel mai mare impact asupra 
modului în care factorii implicaţi răspund la modificările apărute în distribuţia 
spaţială a activităţii economice. Prin urmare, aplicând aceleaşi politici de 
amenajare teritorială între diferite macro-regiuni, efectele pot fi total diferite. În 
acest context, este necesară adaptabilitatea modelelor aplicate în alte macro-
regiuni, la condiţiile specifice europene.  

Totodată, convergenţa regională poate fi realizată, nu numai prin  
mecanismul de transfer al resurselor financiare înspre regiunile mai slab dezvoltate, 
ci mai degrabă pe stimularea condiţiilor favorabile creşterii economice la nivelul 
fiecărei regiuni şi pe diseminarea celor mai eficiente modele de creştere asupra 
regiunilor mai puţin dezvoltate.  
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LIMBAJUL LEGISLATIV ÎN PERSPECTIVA 

INTEGRĂRII EUROPENE 
 

Simina MASTACAN *

 Este indiscutabil faptul că, în ciuda naturii sale controversate, limbajul este 
cel în care se redactează legile şi hotărârile judecătoreşti, exercitându-se, prin 
intermediul lui, un act de putere cu repercusiuni importante la nivel social. 
Actualitatea temei pe care ne-am propus să o dezbatem în lucrarea de faţă provine 
din provocările recente cu care este confruntat acest „material” lingvistic în 
perioada pe care o traversăm. Ca „vehicul” al legii, el este cel supus traducerii în 
momentul în care se pune problema adoptării acquis-ului comunitar, fiind 
însărcinat cu redarea, cât mai fidel posibilă, a conţinuturilor juridice dintr-o limbă 
în alta. O altă provocare este cea a informatizării acestui limbaj, al posibilităţilor 
prin care se pot crea unele sisteme expert şi unele softuri capabile să asiste la 
procesul de redactare legislativă. Perspectiva integrării antrenează, se ştie, obligaţia 
ţărilor candidate de a-şi armoniza legislaţia cu acquis-ul comunitar înainte de 
aderarea la Uniunea Europeană, ceea ce nu trebuie să ducă la confuzii sau redactări 
„stângace”, ceea ce atât specialiştii în drept, cât şi lingviştii au semnalat ca un 

 

 
 Mots clé: 
 Discours législatif, traduction, acquis, intégration, milieu culturel. 
 
 Résumé: 
 Le premier volet de notre propos consiste dans une réflexion sur les possibilités de 
la loi, vu comme ensemble, de permettre la traduction d’une langue à l’autre. Nous allons 
identifier quelques fonctions importantes de la loi – celle de symboliser et celle de codifier la 
« réalité » – qui sont, à nos yeux, autant d’instruments d’économie, à l’aide desquels le droit 
prouve sa perméabilité et son efficacité à la fois.      

Devant un texte de loi, dont les particularités linguistiques sont à analyser, le 
spécialiste peut choisir, suivant ses préoccupations, de parler de « langage », « style » ou 
« discours » législatif. Quelle que soit sa décision, il ne tarde pas de faire une observation : 
de nos jours, le « langage » législatif est soumis à un paradoxe : d’une part, il est redevable 
à la tradition, grâce, en particulier, à la structure archaïque du vocabulaire, tout en étant, 
d’autre part, contraint à se renouveler, pour parvenir à surprendre les aspects 
contemporains de la vie sociale et se mouler aux contraintes imposées par la traduction de 
l’acquis communautaire. 

Le deuxième volet de notre travail sera donc de saisir certaines particularités 
linguistiques et discursives de la loi qui sont prioritairement affectées au moment de la 
traduction, y compris certains pièges à éviter.  
 
 

                                                 
* Lector universitar doctor, Universitatea Bacău 
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posibil pericol.1

Ceea ce permite, în primul rând, ca traducerea în drept să fie posibilă este 
faptul că limbajul juridic conţine, indiferent de limba naţională, anumite 
caracteristici generale comune. În primul rând, discursul juridic se caracterizează, 
în cel mai înalt grad, prin forţa pe care o dobândeşte. Dintr-o perspectivă filosofică, 
se poate chiar afirma că instituţiile juridice în ansamblul lor sunt o creaţie a 
limbajului. Putem continua acum prin a afirma că puterea discursului nu face decât 
să traducă sau să disimuleze puterea instituţiilor. Unii au pus chiar această 
substituire pe seama comodităţii de a înlocui puterea armelor, a represiunii 
efective, cu cea a cuvintelor. În acest sens, dreptul devine forma cea mai 
desăvârşită a discursului, ca purtător al unor virtuale constrângeri. „Dreptul ne 
îndeamnă la reflecţie prin intermediul limbajului”

 Credem că dificultăţile de redactare ale actelor comunitare provin 
din mai multe surse, dintre care enumerăm: 
 - legislaţia comunitară, ca legislaţie supranaţională, conţine în mod firesc 
elemente din legislaţiile naţionale ale tuturor statelor membre. Coordonarea 
textelor paralele ale aceluiaşi act devine tot mai dificilă pe măsură ce creşte 
numărul statelor ce participă la elaborarea legislaţiei comunitare şi, în consecinţă, a 
limbilor utilizate; 
 - problemele lingvistice concrete sunt cele care privesc particularităţile 
stilistice ale fiecărei limbi în parte, care cultivă un anumit câmp lexical şi anumite 
arii semantice. În plus, nu de puţine ori s-a constatat că există termeni comunitari 
care nu au întotdeauna corespondent în limbajul juridic românesc.  

Într-o primă etapă a demersului nostru, vom încerca să vedem în ce măsură 
limbajul legislativ văzut în ansamblu, prin caracteristicile sale, este permeabil 
traducerii dintr-o limbă în alta, care ar fi posibilităţile şi limitele acestui proces. În 
etapa următoare, vom evidenţia acele caracteristici lingvistice care ar permite, după  
părerea noastră, „transferarea” conţinuturilor juridice dintr-o limbă în alta. 

2

Puterea discursului în drept se exercită, prin urmare, prin limbă, oricare ar 
fi aceasta, pentru că limba transformă în plan ontologic realitatea: „(În stilul 
juridico-administrativ) limba devine, dintr-un instrument pasiv de reflectare (sau de 
interpretare) a realităţii extralingvistice şi, eventual, de influenţare a 
interlocutorului, un instrument „activ” de transformare a realităţii (...) Prin acest 

. Relaţiile şi efectele juridice - 
legi, contracte, condamnări etc. nu se produc numai ca efect al unor constrângeri 
externe (politice, sociale etc.) ci şi ca urmare a unor constrângeri specifice 
funcţionării limbii, a puterii sale intrinseci vehiculată în şi prin discurs.            

                                                 
1 Vezi opiniile lui Popescu Sorin şi Ţăndăreanu Victoria în articolul "L'emploi du langage 
législatif en Roumanie", în La théorie et la pratique des politiques linguistiques dans le 
monde, 2003, pp. 65-79 
2 Jestaz Philippe, „Le langage et la force contraignante du droit”, în Le langage du droit, 
p.70 
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stil, limba provoacă transformări substanţiale în chiar planul ontologic al lumii 
obiective, în dimensiunile ei social-umane”3

- opacitatea limbajului juridic nu e, după cum am arătat, un element 
exclusiv al definirii sale, totuşi nu poate fi negat faptul că acesta introduce un fel de 
„ecran”

. 
Caracteristici ale limbajului (sau stilului) juridic precum opacitatea, 

tehnicitatea, caracterul arhaic îmbinat cu neologisme recente sunt şi ele generale, 
însă apar ilustrate în mod specific în fiecare limbă. Vom exemplifica în continuare 
câteva din aceste caracteristici, subliniind faptul că ele ar putea constitui piedici în 
redarea corectă a mesajului în momentul traducerii: 

4 lingvistic, în faţa căruia profanul încearcă un sentiment „straniu”5

- la nivelul structurii morfo-sintactice a textelor juridice (mai cu seamă la 
nivel sintactic), s-au evidenţiat o seamă de caracteristici între care enumerăm: 
neutralizarea opoziţiilor masculin/feminin, frecvenţa ridicată a genitivului şi 
dativului şi a pasivului nedeterminării (sugerând obiectivitatea şi generalitatea), 
prezentul în dimensiunea pancronică, împletirea unor fraze arborescente sau 
ramificate cu propoziţii simple, reluarea „obsesivă”

. Dacă 
afirmaţia lui Cornu: limbajul dreptului nu există decât în măsura în care nu este 
înţeles ni se pare discutabilă, admitem totuşi că el nu se regăseşte decât parţial în 
schimburile verbale obişnuite. Nu e greu de constatat că anumiţi termeni sunt 
folosiţi exclusiv în domeniul juridic (inculpat, intimat, petent etc). Apare astfel 
surprinzătoare (dar vom vedea cu ce efecte importante) frecvenţa relativ mare a 
termenilor vechi româneşti sau populari: vătămat, a dojeni, „termenul curge de la 
pronunţare” etc.  

6

Un punct de vedere interesant e avansat de Luc Silance care, în Le langage 
du droit, consideră limbajul dreptului ca parte a limbajului obişnuit, aplicat în 
drept, la care se adaugă un număr de termeni suplimentari, necesari tehnicii 
juridice: „Un limbaj ştiinţific precum cel al dreptului este cel mai adesea realizat 
prin adaptarea limbii obişnuite, uzuale, la obiectivele specifice ştiinţei”

 a unor construcţii gerunziale 
absolute („Având în vedere...”), circumstanţiala de scop realizată prin prepoziţia 
spre („încredinţarea minorului spre creştere şi educare”), dezvoltarea unui 
circumstanţial specific, cu ajutorul prepoziţiilor: potrivit (cu), conform (cu), în 
conformitate (cu) etc. Nu este în intenţia noastră să stabilim un inventar complet al 
acestor caracteristici, ci să schiţăm cadrul general al discuţiei pe baza rezultatelor 
de până acum.     

7

Din studierea unei bibliografii reprezentând spaţiul francofon, am dedus că 
multe din particularităţile menţionate nu sunt specifice numai limbii române. În 

. 

                                                 
3 Irimia Dumitru, Structura stilistică a limbii române contemporane, 1986, pp. 214-215 
4 Cf. Cornu Gérard, 1990, p. 18 
5 Sourioux Jean Louis, Lerat Pierre, Le langage du droit, 1975, p. 14 
6 Cf. Irimia Dumitru, 1986, p. 229 
7 Silance Luc, „Le langage du droit” în Le langage du droit, 1991, p. 158 (t.n.) 
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orice limbă s-ar exprima, limbajul dreptului aparţine unui grup, e un limbaj 
specializat şi tradiţional8

Caracteristica de grup e imprimată de cei care „spun” dreptul: legislator, 
judecător, avocat, notar, în general de toate persoanele care lucrează în acest spaţiu. 
E un limbaj profesional şi cultural (asigură perpetuarea culturii juridice). După cum 
am văzut, el trebuie să fie accesibil oricui, pentru că toţi trebuie să cunoască legea, 
de aceea are şi o dimensiune socială, civică: „E o ambiguitate (sau o provocare) de 
a fi în acelaşi timp savant (prin origine) şi popular (prin destinaţie), tehnic prin 
structură şi civic prin vocaţie”

.  

9

Ca limbaj tehnic, dreptul trebuie să numească într-un mod clar şi adecvat 
realităţile juridice, persoanele, instituţiile şi operaţiile pe care el însuşi le creează, 
efectele de drept, formele de activitate economică, contractele, convenţiile etc. 
Limbajul juridic trebuie să aibă acele calităţi de plasticitate şi supleţe care să-i 
permită adaptarea permanentă la noile realităţi sociale. În orice formă de cultură, 
limbajul dreptului este o moştenire a trecutului. Sunt cunoscute influenţele 
dreptului francez şi al Codului lui Napoleon asupra dreptului românesc. Totuşi, 
limbajul dreptului evoluează, el primind deseori neologisme care să suplinească 
vidul creat prin apariţia de realităţi sociale noi (situaţia din ţara noastră e grăitoare; 
după 1989, terminologia juridică comercială sau de contencios administrativ, de 
exemplu, a trebuit să se îmbogăţească semnificativ): „dreptul este o ştiinţă socială 
ale cărei reguli şi mijloace de exprimare sunt strâns legate de obiceiuri, de 
concepţii filosofice şi religioase, de necesităţi şi posibilităţi economice etc. (...). 
Toţi aceşti factori sunt într-o continuă evoluţie”

. 

10

De pildă, există în drept o lege a înţelegerii mutuale. Este vorba de mai 
multe procedee prin care cunoştinţele de drept sunt presupuse, între legiuitor şi 
judecător stabilindu-se o relaţie de complicitate. Dacă termeni precum drept 
natural, cambie, intimat sunt opace pentru profan, apartenenţa comună la acelaşi 
grup profesional presupune că fiecare membru este competent în descifrarea 
rigorilor discursive ale dreptului. „Comuniunea lingvistică” nu e numai o miză a 
înţelegerii, ci şi o forţă care acţionează asupra organizării discursului. Competenţa 
lingvistică intervine aici ca factor de decodare a limbajului specializat, precum şi 
ca factor de economie în comunicare. Se ştie că, în duelul judiciar, profesioniştii se 
pot înţelege prin jumătăţi de cuvinte, chiar şi prin tăceri. Nu e însă decât un caz 
extrem de comunicare tacită, realizată prin manevrarea subînţelesului, alături de 

. 
 Nu trebuie uitat aşadar că dreptul are o dimensiune sincronică (descrie o 

stare de lucruri actuală), dar şi una diacronică, de care trebuie, în mod firesc să se 
ţină seama, pentru că sursele şi referinţele juridice sunt căutate în trecut (în 
jurisprudenţă, coduri, ordonanţe etc.). 

                                                 
8 Cf. G Cornu érard, Linguistique juridique,1990, p. 23 
9 Ibid. (t.n.) 
10 Becquart Jean, „Les mots à sens multiple dans le droit civil français”, în Le langage du 
droit, 1991, p. 159 (t.n.) 
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comunicarea gestuală sau, în exprimarea orală, cea prin formule prescurtate sau 
eliptice: s-a luat act; Instanţa este luminată etc. 
 În momentul traducerii legislaţiei europene,  specialiştii trebuie să 
cunoască perfect acest principiu, deoarece ei se vor afla în faţa unui ansamblu 
discursiv ritualizat, cel legislativ, un ansamblu limitat de coduri de legi care, în 
mod logic, nu poate acoperi infinitatea de situaţii posibile din realitate. Nu 
cantitatea de text este, aşadar, importantă, ci ceea ce ea poate spune, în mod 
implicit, prin adecvare la contextul în care s-au petrecut faptele. Se ştie că, în drept, 
interpretarea se face de multe ori plecând de la ceea ce nu este spus11

 Toate aceste probleme se acutizează în momentul traducerii, pentru că 
armonizarea nu se realizează numai între cele două limbi, ci şi între două culturi 
diferite, două mentalităţi, două stiluri şi două realităţi sociale diferite. Mai mult, 
traducătorii trebuie să fie atenţi nu numai la ceea ce textul legii spune în mod 
explicit, ci şi la ceea ce se spune implicit, prin diferite procedee. Se ştie că 
traducerea este o operaţie subiectivă, ea presupune „un transfer operat la trei 
niveluri: sensul, stilul şi spiritul textului”

.  

12

 Putem vorbi, astfel, despre o codificarea culturală a legii

. Prin această definiţie pătrundem în 
esenţa provocării pe care o reprezintă traducerea juridicului: dacă traducerea 
sensului - concept folosit aici în sens restrâns - poate fi delegată diferitelor tipuri de 
echivalenţă lexicală şi semantică, iar cea a stilului se poate limita la reluarea unor 
constante, de altfel, deja standardizate şi comune cel puţin întregului drept de 
influenţă franceză, traducerea spiritului Spiritul legii poate avea conotaţii profund 
naţionale, întemeindu-se implicit pe un fond comun, cultural, al subiecţilor de 
drept, pe baza cărora ei îşi formează propriile reprezentări, imagini a ceea ce 
înseamnă autoritate juridică. Aceasta poate cunoaşte variaţii importante, chiar dacă 
nu majore (dreptul având o componentă universală) de la o ţară la alta, de la un 
sistem politic la altul. Că o privim ca un filtru care selectează, ca o prismă sau o 
oglindă deformatoare, se ştie că traducerea transformă textul de plecare într-unul 
care, deşi asemănător, este profund diferit; este o nouă manieră de a gândi 
realitatea textului, este o transformare care trece prin bagajele de cunoştinţe şi 
competenţe ale traducătorului.   

13

                                                 
11 Cf. Dominicy Marc, „La linguistique et le langage du droit”, Le langage du droit, 1991, 
p. 20 
12 Carpov Maria, „Traducerea: o dublă subiectivitate”, în volumul Prin text dincolo de text, 
1999, p. 53 
13 „Cultura este publică pentru că aşa este şi semnificaţia. Simbolismul nu se naşte mai întâi 
în mintea noastră, (…), pentru că, în realitate, el este strâns legat de acţiune”, Ricoeur Paul, 
„L’herméneutique et la méthode des sciences sociales”, în volumul Théorie du droit et 
science, Paris, Presses Universitaires de France, 1994, p. 20 (t.n.) 

 
 Noţiunii lingvistice de cod îi găsim corespondenţe cu implicaţii importante 
în întregului sistem al dreptului.  
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 Codul, ca instrument juridic, este un document în care legea este 
prezentată articol cu articol, ceea ce devine cu mult mai mult decât o convenţie 
grafică. Articolul de lege este produsul unei anumite discipline intelectuale pe care 
şi-o impune şi şi-o însuşeşte cel ce redactează textul.  
 Codificarea ca principiu de expunere, de exprimare a dreptului, este o 
constantă generală a discursului juridic. E un principiu de economie care intervine 
aici pentru asigurarea conciziei necesare, un imperativ care trebuie să conducă la 
crearea unor mesaje scurte, substanţiale şi dense. Cât mai mult conţinut într-un 
suport lingvistic cât mai „auster”, altfel spus, a spune cât mai multe cu cât mai 
puţine cuvinte este una din regulile „de aur” ale redactării legii. Vorbim atunci de 
un codaj lexical şi cultural, care nu e posibil decât prin considerarea competenţei 
receptorilor. Uneori, această tendinţă a dreptului implică riscuri: e vorba de 
frecventa folosire a termenilor tehnici, obscuri pentru profan. În aceeaşi situaţie se 
află termenii arhaici, pe care îi regăsim în mare parte în Codul Civil, dar şi în 
unele formule clişeizate: a înlesni, a împăciui, a stinge (un conflict), a pune un 
dosar (pe rol) şi neologismele, ştiut fiind că, în ţara noastră, în secolul al XVIII-
lea, toată terminologia slavo-greco-turcă intră în desuetudine, înlocuită fiind cu 
neologisme latino-romane: prerogative, abuz, bilanţ, instanţă, diferend, a desista, 
minoritate etc. Menţinerea şi folosirea în limbajul juridic a acestor categorii 
lexicale al căror înţeles poate deveni neclar nespecialistului nu este rezultatul 
comodităţii legiuitorului, ci al asigurării unor efecte de sens indispensabile 
receptării dreptului, ca expresie pancronică, a vechiului şi noului totodată, în care 
cristalizările succesive, suprapunerile între straturile limbii fac ceea ce unii au 
numit „poezia dreptului”14

 Mai mult decât o simplă metaforă, poezia dreptului mizează pe un efect 
psihologic, bazat pe puterea implicită de evocare, prin care se instituie un subiect 
receptor competent atât în problemele de istorie a limbii, cât şi în cele de 
actualitate. Păstrarea termenilor menţionaţi presupune de asemenea o economie la 
nivelul expresiei, dar şi un efect de autoritate, punând în scenă un emiţător cu 
origine obscură: „limbajul judiciar vechi şi clasic joacă rolul unei măşti în spatele 
căreia se ascunde instituţia judiciară: separarea produsă de un limbaj greu de înţeles 
are o funcţie de protecţie”

.  

15

                                                 
14 Sourioux Jean-Louis, Lerat Pierre, Le langage du droit,1975, p. 74 
15 Raymondis Louis Marie, Michel Le Guern, Le langage de la justice pénale, 1977, p. 184 
(t.n.) 

.  
 Acest efect e cu atât mai pregnant atunci când se întrebuinţează expresii 
latine, a căror folosire devine şi ea un semn al codificării, Termenii latineşti în 
drept (consensus, exeat, ad valorem, statu quo, bonus, a fortiori, pretium doloris) 
introduc efectul de concizie, de autenticitate şi nu trebuie să fie traduşi, evitând 
astfel riscul de a fi contestaţi. Latina este prin excelenţă limbajul dreptului, 
îmbinând universalitatea cu caracterul grav, sentenţios al rostirii.         
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 Un alt tip de codificare este acela când legiuitorul se bazează, întrebuinţând 
un cuvânt sau o sintagmă, pe putere lor implicită de evocare, pe acele cunoştinţe 
prealabile - etice, psihologice, sociologice, de conduită în societate etc. - care sunt 
presupuse ca urmare a unui fel de consens etic între indivizi. De exemplu, atunci 
când în articolul 21 din Codul Familiei se face referinţă la viclenie sau violenţă: 
 Căsătoria poate fi anulată la cererea soţului al cărui consimţământ a fost 
viciat prin eroare cu privire la identitatea fizică a celuilalt soţ, prin viclenie sau 
prin violenţă  
interpretarea conceptelor menţionate se face pe baza unui cod moral, de conduită în 
societate. La fel, invocarea bunei sau relei credinţe, dar şi a unor categorii de mare 
generalitate, precum creştere, educare, învăţătură, pregătire profesională etc. 
Înţelegem astfel că noţiunile juridice nu pot fi separate de valorile care, prin 
consens social, le sunt atribuite.  
 Este astfel evident că totalitatea mijloacelor discursive de care se serveşte 
dreptul are menirea să îi evoce, simbolic, autoritatea: de la nivel lexical, până la cel 
pragmatic sau semiotic, semnele autorităţii sunt, implicit, prezente şi prezentate 
receptorului. Actul justiţiei are nevoie, pentru a putea fi îndeplinit, de acest ritual 
care îi subliniază importanţa, îi accentuează solemnitatea şi îl detaşează de alte 
evenimente contingente.  
 Însăşi regula de drept, al cărei mod de existenţă este proiecţia în viitor, 
într-o situaţie ipotetică, are o valoare simbolică, iar libertatea judecătorului - 
creator de drept - este posibilă numai datorită existenţei unei falii, a unui decalaj 
între regula de drept şi aplicarea ei. În acest fel şi producerea normelor juridice este 
o activitate de imaginaţie creatoare16

 Să mai amintim, că s-a vorbit despre existenţa unui cod suplu, cel al 
conotaţiei juridice, în opoziţie cu codul strict, cel al denotaţiei. În vreme ce 
codului strict îi revine sarcina de a identifica unităţile minimale ale semnificaţiei, 
juri-semnele, codul suplu este conceput ca un ansamblu de indicaţii culturale prin 
care este posibil să vorbim despre stilistică, poetică şi discurs juridic: „conotaţiile 

. 
 Dacă ar fi să ne referim numai la domeniul figurilor de stil, care, după cum 
ştim, sunt purtătoare tradiţionale de implicit pe baza decalajului între „realitate” şi 
„referinţă” pe care îl propun, ar fi interesant, de pildă, să se urmărească ocurenţele 
metaforice ale termenilor din sfera semantică a conflictului: a ataca o decizie, duel 
judiciar, războiul declaraţiilor, a urmări în justiţie; părţile sunt adversari sau 
beligeranţi, comportamentul lor este deseori calificat drept unul belicos etc. Există 
apoi un antropomorfism juridic bazat pe puterea simbolică a unor sintagme 
precum blândeţea sau duritatea legii, braţul legii, legea spune că... etc., în care, 
prin personificare, sunt atribuite sentimente sau atribute omeneşti unei entităţi 
abstracte, semn al puterii şi înrâuririi pe care legea şi autoritatea jurisdicţională o au 
asupra omului. 

                                                 
16 Cf. Koubi Geneviève, „La création du droit. Image et imaginaire”, în volumul Lire le 
droit. Langue, texte, cognition, 1992, p. 93 
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corespund acelor frânturi de cuvinte, cunoscute de o comunitate lingvistică, în 
sensul cel mai restrâns al termenului, adică acelor semnificaţii pe care numai 
iniţiaţii le înţeleg, ca membrii ai unei comunităţi unite printr-o cultură şi o 
experienţă proprie”17

 Polisemia, fenomen care apare atunci când un singur cuvânt poate avea 
semnificaţii diferite, este evidentă la o simplă lectură a oricărui dicţionar juridic. 
Anumite cuvinte conţin o variaţie de sens în funcţie de domeniul juridic la care se 
aplică. Este aşa-numita polisemie internă, prin care se defineşte împrejurarea când 
un termen are cel puţin două sensuri juridice

. 
 Un element de codificare pe care vrem să îl evidenţiem şi care poate duce 
la erori în momentul traducerii este cel al polisemiei. 

18. Polisemici sunt mai mult de două 
treimi din ansamblul termenilor juridici. De multe ori, acest fenomen poate deveni 
o sursă de echivoc. Pentru vocabularul juridic însă, polisemia este, dacă nu 
fatalitate, cel puţin fenomen ireductibil: „este esenţial să se înţeleagă că polisemia 
nu este o complicaţie accidentală şi marginală a limbajului dreptului, ci o stare 
profundă, adânc înrădăcinată în câmpul vocabularului juridic”19

 Cuvântul obligaţie, de pildă, are înţelesuri diferite în dreptul civil şi în cel 
comercial. Astfel, în dreptul civil, el semnifică „îndatorirea unei persoane fizice sau 
juridice, a unui organ, a unei organizaţii de stat sau obşteşti, stabilită printr-un act 
normativ sau în cadrul unui raport juridic, a cărei nerespectare atrage răspunderea 
juridică”. În dreptul comercial, obligaţia este un titlu de valoare emis de stat, de o 
instituţie publică ori de către o întreprindere, în temeiul căreia titularul are dreptul 
să ceară emitentului rambursarea unei sume de bani dată cu împrumut, precum şi o 
dobândă aferentă”

.  

20

                                                 
17 Dubouchet Paul, Pour une théorie générale du droit. Essais sur les rapports du normatif 
et du logico-grammatical, 1993, pp. 32-37 (t.n.) 
18 Cf. Cornu Gérard, Linguistique juridique,1990, p. 89 
19 Ibid., p. 103, (t.n.) 
20 Cf. Dicţionar juridic, 1975, p. 382 

. 
 Este clar că numai folosirea în context a termenului va permite 
dezambiguizarea lui şi actualizarea potenţialului său implicit. De altfel, criteriul 
contextual este frecvent folosit şi de dicţionare, care încercă să prevadă un număr 
cât mai mare de situaţii în care este posibilă ocurenţa lui. Astfel, pentru acelaşi 
cuvânt, întâlnim următoarele intrări: 
Obligaţie: alimentară, alternativă, condiţională, conjunctă (divizibilă), cu termen, 
obligaţia de a da, de a face, de a nu face, de coabitare, de fidelitate a soţilor, de 
mijloace, de regres, de rezultat, de serviciu, facultativă, indivizibilă, obligaţie 
legală de întreţinere, solidară. 
 Cele mai mari probleme le-ar putea pune traducătorilor existenţa şi 
comportamentul termenilor vagi şi a lacunele din drept. 
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 În orice text de lege, fie el redactat după toate regulile artei, în termeni 
simpli, clari şi direcţi, există goluri, insuficienţe semantice, care provoacă 
incertitudini celui autorizat să le interpreteze. 
 Cea mai sintetică şi pertinentă observaţie în acest sens este formulată de 
Mackaay care, lucrând asupra discursului juridic, stabileşte patru grupe de „actori”: 
legislativul, executivul, instanţele de judecată şi cetăţenii. El susţine teza potrivit 
căreia împărţirea rolurilor între cele trei instanţe discursive se desfăşoară în sensul 
reducerii la maxim a costurilor cerute de formularea sau aplicarea regulilor de 
drept: precizia termenilor aleşi de legiuitor este determinată de sarcinile pe care 
trebuie să le îndeplinească fiecare dintre protagonişti. „Datorită tehnicilor specifice 
de realizare, conţinutul normei nu coincide întotdeauna cu forma sa externă. Când 
conţinutul se stabileşte printr-o lărgire a sensurilor lui (...) se subînţelege că, prin 
forma sa externă, norma nu a acoperit anumite situaţii, care, totuşi, nu se sustrag 
intenţiei legiuitorului21

 În cazul concret de care ne ocupăm aici, cel al problemelor lingvistice 
implicate în momentul armonizării cu legislaţia europeană, aceste insuficienţe 
semantice sunt destul de frecvente şi sunt perfect justificate de necesitatea ca 
fiecare stat membru să poată aplica legile, pe cât posibil, în conformitate cu 
propriile reglementări, principii sau cutume. Să luăm ca exemplu situaţia unui 
principiu fundamental în drept, cea al prezumţiei de nevinovăţie, care, în Convenţia 
europeană a drepturilor omului, de pildă, cunoaşte următoarea formulare, în art. 6 
paragraful 2: „orice persoană acuzată de o infracţiune este prezumată nevinovată 
până ce vinovăţia sa va fi legal stabilită”. Lăsând, deocamdată, la o parte faptul că 
termeni precum infracţiune sau vinovăţie sunt şi ei încadrabili în categoria de 
„noţiuni vagi”, să observăm caracterul extrem de lax al formulării „legal stabilită”. 
În acest mod, norma creează fiecărui stat posibilitatea de a se adapta, potrivit 
propriei legislaţii, doctrină, practică sau tradiţie juridică. Problema de drept care se 
iveşte în ţara noastră este, potrivit specialiştilor

”.  

22

  Observăm astfel cum categoria acestor noţiuni vagi tinde să se extindă la 
aproape orice termen din lege, care capătă adevărata relevanţă în momentul 
aplicării lui. Devine evident că legea nu poate fi decât un „rezervor de virtualităţi”, 
deşi, în anumite cazuri, (mai recent, sub presiunea adecvării la legislaţia 
europeană), modificările devin iminente. Este vorba, de exemplu, despre înlocuirea 
recentă, în cazul infracţiunii de viol, a sintagmei raport sexual cu o persoană de 

, că, neprecizându-se 
obligativitatea existenţei unei hotărâri judecătoreşti definitive pentru demonstrarea 
vinovăţiei, se pune acut problema posibilităţilor de a priva de libertate un cetăţean 
în condiţiile în care fapta sa nu a fost incriminată de un tribunal.     

                                                 
21 Gheorghe Mihai, Elemente constructive de argumentare juridică, 1982, p. 95 
22 Se pot consulta opiniile lui Nicolae Volonciu, „Conotaţii din perspectiva europeană la 
ultimele modificări ale codului de procedură penală”, în Revista de drept penal, Nr. 1, 
2004 
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sex feminin prin constrângere cu act sexual de orice natură cu o persoană de sex 
diferit sau de acelaşi sex prin constrângere.        
 Dacă legea nu trasează decât un cadru general, ea fiind în mod necesar 
lacunară, dreptul, ca noţiune generală, nu trebuie să cunoască goluri sau lacune23. 
În acest fel, se poate spune că regula de drept nu are semnificaţii, ci numai 
întrebuinţări în context. În acest fel, actul jurisdicţional devine un act de libertate: 
„Actul jurisdicţional este, în acelaşi timp, un act de aplicare, de interpretare şi de 
creare a dreptului, pentru că el este totodată un act de combinare a diferitelor 
semnificaţii, un act de libertate şi de alegere”24

 Vagul, imprecizia, lacunele din drept, nesocotind regula „clarităţii” textului 
de lege, sunt creatoare de implicit, indispensabil funcţionării justiţiei

. E un act prin care devine posibilă 
acoperirea distanţei - necesară - care există între regula de drept şi aplicarea ei. 

25

 În noua configuraţie politică şi culturală a Europei, problema traducerii 
textelor de lege necesară pentru unificarea legislativă în Uniunea europeană a 
mobilizat, de ceva timp, juriştii şi lingviştii atât de pe continentul nostru, cât şi din 
ţări, precum Canada, pentru care traducerea legilor nu este o îndeletnicire recentă. 
În Franţa, de exemplu, s-au creat centre internaţionale specializate. Centrul 
internaţional de common low în limba franceză, nu e decât un exemplu de 
organism care, prin colaborările cu Centrul de traducere şi terminologie juridică de 
la Universitatea din Moncton îşi propune să ofere ocazia specialiştilor în drept 
comparat şi limbaj juridic din diferite ţări francofone să se reunească şi să iniţieze 

.  
 Sunt necesare preocupări de constituire a  unei ecologii juridice, 
fundamentată pe flexibilitatea limbii şi pe capacitatea de interpretare a 
judecătorului.  
 Prin caracteristicile pe care le-am enumerat, este evident faptul că limbajul 
dreptului trebuie să reconcilieze unele tendinţe uneori divergente, cum ar fi cele 
între tradiţie şi inovaţie, între naţional şi universal, între caracterul popular şi cel 
tehnic. Toate aceste probleme se acutizează în momentul traducerii, pentru că 
armonizarea nu se realizează numai între cele două limbi, ci şi între două culturi 
diferite, două mentalităţi, două stiluri şi două realităţi sociale diferite. Mai mult, 
traducătorii trebuie să fie atenţi nu numai la ceea ce textul legii spune în mod 
explicit, ci şi la ceea ce se spune implicit, prin diferite procedee. Aşadar, din 
punctul nostru de vedere, cea mai mare dificultate a traducerii în drept este dată de 
descifrarea codurilor şi simbolurilor juridice dintr-o limbă şi recodificarea lor în 
limba-ţintă. 

                                                 
23 Cf. Legros Robert, „L’Intreprétation en droit pénal”, în Le problème des lacunes en 
droit, studii publicate de Chaïm Perelman, 1968, p. 366 
24 Ibid., p. 188 (t.n.) 
25 Este şi concluzia lui Chaïm Perelman, care vede în folosirea noţiunilor vagi o posibilitate 
de depăşire a nivelului explicit al legii. Astfel, lacunele ar avea menirea să permită 
judecătorului să extragă acele reguli de drept care nu sunt explicit formulate în textul 
legii, în Le problème des lacunes en droit, „Synthèse”, p. 542 
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colaborări în acest domeniu. Colocviul Français juridique et science du droit, care 
a avut loc în septembrie 1993, sub preşedinţia onorifică a lui Gérard Cornu, 
profesor emerit al Universităţii Paris II şi decan al Facultăţi de Drept, e primul pas 
al acestei colaborări. Reţinem din Introducerea la volumul care conţine Actele 
acestui colocviu preocuparea pentru iniţierea unor proiecte concrete de colaborare 
între specialişti, care să facă posibilă crearea unui fond comun de limbaj juridic 
prin stabilirea unei metodologii ştiinţifice de verificare a diverselor informaţii 
gramaticale, stilistice sau etimologice, precum şi a datelor privind folosirea 
concretă a diferitelor expresii juridice26

 De aceea, nu ne vom mira să aflăm de existenţa unor Juridicţionare, în 
care traducătorul este considerat un jurilingvist, iar modul de abordare al traducerii 
este întemeiat pe un alt concept nou, cel de juristilistică, care are ca obiect 
cercetarea dreptului ca fenomen social, prin antrenarea unor echipe 
multidisciplinare de specialişti - lingvişti, jurişti, sociologi, psihologi etc.

.        

27

 La noi în ţară, există unele iniţiative ale centrelor universitare şi culturale 
prin care se atrage atenţia asupra importanţei lingvisticii dreptului în acest context. 
Putem semnala A opta conferinţă Internaţională de Drept şi Limbă, la care am  
participat în luna mai a acestui an (2002), organizată de Universitatea „Mihail  
Kogălniceanu” din Iaşi şi de Academia Internaţională de Drept lingvistic din 
Montréal, şi a cărei temă: Drept şi limbă: Teoria şi practica politicilor lingvistice 
în lume  a pus problema „legislaţiei lingvistice oficiale”. De asemenea, Institutul 
European din România a elaborat şi difuzat pe Internet un Îndreptar stilistic de 
traducere în limba română pentru uzul traducătorilor acquis-ului comunitar

 În ce 
limbă se va face „unificarea” lingvistică este o problemă centrală în alte ţări, 
membre ale Uniunii europene.  Nu putem decât să le presimţim şi să avertizăm 
asupra apariţiei şi la noi a acestor consecinţe (reacţii instinctive de apărare a „limbii 
naţionale”, exacerbarea naţionalismului, frământări identitare).  

28

 Tocmai diversitatea lingvistică a Uniunii Europene este cea care va 
constitui o frână în renunţarea la limba naţională în redactarea legilor. Cazul 
Franţei, care se mândreşte cu claritatea limbii sale şi cu justeţea şi puritatea 

, prin 
care, anticipându-se integrarea ţării noastre în structurile europene, se iniţiază un 
proiect de traducere a legislaţiei comunitare (care conţine legislaţia celor 11 ţări 
membre) în limba română. De la ortografie şi punctuaţie, trecând prin morfologie şi 
sintaxă, se ajunge la explicaţii privind redactarea acestor acte.    

                                                 
26 Français juridique et science du droit, Snow Gérard et Vanderlinden Jacques 
(coordonatori), 1995 
27 În Canada, de exemplu, Ghidul jurilingvistului este conceput de Centrul de traducere şi 
de terminologie juridică a Universităţii din Moncton, cf. Jacques Picotte, „Apport de la 
juristylistique à la lexicographie jurilinguistique: L’exemple du juridictionnaire”, în 
volumul Français juridique et science du droit, 1995, p. 295 
28 Document electronic preluat de pe situl Institulului European din România (www.ier.ro) 

http://www.ier.ro/�
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exprimării, este mai mult decât revelator29

 This Act shall apply se va traduce La présente Loi s’applique (şi nu 
s’appliquera sau doit s’appliquer)

: întâlnirea cu redactarea juridică 
engleză, ca rezultat al integrării juridice în Uniunea Europeană şi intensificarea 
schimburilor comerciale, a fost mai mult decât neliniştitoare.  
 Să semnalăm şi noi o problemă provenită din traducerea în engleză în 
franceză a lui shall, verb care abundă sub această formă în legi. Valoarea de viitor 
din textele juridice se estompează în engleza contemporană, având în principal o 
nuanţă emfatică şi fiind resimţit ca arhaic de către specialişti şi vorbitori. În 
franceză, regula este clară: legea trebuie să vorbească la prezent, pentru că trebuie 
să indice o disponibilitate de aplicare imediată. De exemplu, 
 There shall be a legal committee  trebuie să se traducă Un comité juridique 
est institué (şi nu sera sau doit être); 

30

 De asemenea, se traduce în mod greşit, în franceză,  shadow cabinet prin 
cabinet fantôme („care nu există”), ignorându-se semnificaţia sintagmei în dreptul 
constituţional britanic („guvern în opoziţie care aşteaptă exercitarea puterii în urma 
unor viitoare alegeri”). Trebuie avut în vedere că unii termeni englezeşti nu sunt 
traductibili, exemplul lui magistrat fiind revelator. În dreptul de inspiraţie franceză, 
prin magistrat se înţelege orice persoană care exercită o funcţie jurisdicţională, pe 

. 
 În Ghidul despre care vorbeam, se recomandă, de altfel, folosirea şi în 
limba română a prezentului, tocmai pentru a accentua caracterul imperativ al 
dispoziţiei, folosirea viitorului fiind evitată. Toate aceste detalii se regăsesc, de 
altfel, în Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative. Comparând acelaşi enunţ în trei limbi diferite, se observă încă o 
dată situaţia particulară din engleză, unde se foloseşte mandatory shall, în opoziţie 
cu româna şi franceza, unde se foloseşte prezentul: 
 EN Every person holding the nationality of a Member state shall be a 
citizen of the Union 
 FR Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un Etat 
membre 
 RO Este cetăţean al Uniunii orice persoană care are naţionalitatea unui 
stat membru.   

                                                 
29 Cei care promovează claritatea „inerentă” a francezei ca atribut suprem al clarităţii 
dreptului său au un argument istoric important prin decizia lui Francois I, în 1539, de a 
interzice folosirea limbii latine în textele juridice, facilitând astfel tuturor accesul la drept. 
Astăzi însă, situaţia se prezintă cu totul altfel: „Jargonul birocraţiei şi al profesiilor 
moderne, manierismul şi snobismul anglicizant, accentuate de ticurile  limbajului mediatic, 
sunt martorii unei tendinţe de anti-claritate, iar redactarea juridică nu scapă de această 
influenţă”, Nicole Fernbach, „La simplification du texte juridique: étude comparative”, în 
volumul Français juridique et science du droit, 1995, p. 105 (t.n.) 
30 Cf. Gémar Jean-Claude, „La langage du droit au risque de la traduction”, în Français 
juridique et science du droit, p. 137 
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când în engleză, prin magistrate se înţelege un „judecător de pace”, fără calificare 
juridică31

 Tot ca imperativ al adaptării la specificul naţional, având în vedere faptul 
că în textele legislative româneşti articolul de lege are ca subdiviziune de bază 
alineatul şi litera, s-a hotărât ca, pentru evitarea confuziilor, termenii paragraphe 
din franceză şi paragraph din engleză să se traducă prin alineat. În cazul în care 
articolul este format numai din subdiviziuni nenumerotate, acestea se numesc 
paragraph în engleză, alinéa în franceză şi paragraf în română

. 

32

1. Becquart, Jean, „Les mots à sens multiple dans le droit civil français”, în Le 
langage du droit, Paris, Editions Némésis, 1991  

.  
 Mediul cultural din care provin cuvintele, împreună cu întreaga lor istorie, 
sunt importante în traducere. Nu este de mirare că unii autori consideră că dreptul, 
fenomen strâns legat de cultura şi tradiţia naţională, nu poate fi tradus, fiind nevoie 
de decizii politice şi administrative pentru validarea unor posibile echivalenţe. 
Credem de aceea că esenţa traducerii unui text juridic nu  constă în găsirea sensului 
unui cuvânt sau al unei fraze, ci în regăsirea spiritului cu care autorul a dorit să 
învestească acel text. Nu oricine poate fi un traducător de text juridic, pentru că un 
simplu mesaj decodat nu reprezintă esenţa dreptului: fineţea lingvistică, abilitatea 
de sesizare a aspectelor pragmatice şi sensibilitatea semiotică sunt indispensabile. 
Traducătorul de text juridic devine astfel, în felul său, un interpret al dreptului. 
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 Abstract: 

The aim of this paper is to try and offer a double perspective with the aid of which  
the reader should be able to better understand the postmodern term of postmodernism. This 
double perspective is built upon two main directions: one of them is mainly cultural, and 
focuses on the strong controversy philosophers engaged in, when it came to defining 
postmodernism; the other one refers mainly to the present human civilization and turns  to 
the different studies of human society from the practical point of view of sociology and 
economics. 
 
 

Avantajul, pe care îl are o încercare oarecare de a trata despre 
postmodernism, este acela că, astăzi, nu mai este nevoie de un prim discurs de 
promovare sau de susţinere a acestui termen cu referire la spiritul vremii în care 
trăim. S-a scris deja destul de mult despre postmodernism; numeroşi critici de artă, 
literaţi, filosofi, istorici ai ideilor, cercetători din diferite domenii (în special 
umaniste) şi-au îndreptat atenţia asupra unei presupuneri ce s-a insinuat treptat, 
aceea că, puţin câte puţin îşi fac apariţia tot mai multe puncte de vedere, care spun 
că umanitatea şi realităţile ei s-au schimbat, că practicarea diferitelor arte sau 
dezvăluirea unor noi teorii filosofice se face sub „jurisdicţia” altor cadre decât cele 
ce aparţin tradiţiei modernităţii, şi că, în ultimă instanţă, timpul din urmă ar putea 
sta sub semnul unei noi „zodii”. 

Teoretizarea intensă – care s-a constituit drept scenă pentru prezentarea 
noului personaj: pomo – a făcut ca percepţia spectatorului obişnuit să penduleze 
între diferite reprezentări; postmodernismul ne poate apărea atât ca paradigmă ce 
caracterizează perioada de trecere dintre cele două milenii, ca perspectivă 
(generală) asupra lumii, dar şi ca (într-o interpretare ceva mai „denigratoare”) moft 
al artiştilor sau ca simplă modă în publicistică. Ajungem, astfel, la dezavantajul 
(unul ce trebuia desigur presupus) pe care o încercare actuală asupra 
postmodernismului îl suportă: acela al confuziei ce învăluie acest termen, al 
dificultăţii unei definiri univoce a conceptului, a lipsei consensului şi al infiltrării 
arbitrariului. 



Sorin Munteanu 

392 

Date fiind aceste condiţii nu pare nepotrivit în a alege drept primă ipoteză 
de lucru observaţia următoare: „Poate că în ultimă instanţă, este mai puţin 
important de stabilit ce este postmodernismul, decât nevoia noastră de a afirma că 
postmodernismul este.”1

Pe lângă astfel de clarificări, tot într-o fază de început, poate fi amintit 
paradoxul tratării despre pomo: un curent ce propune fragmentarea, pluralitatea, 
diseminarea sensului şi deconstrucţia ar părea cel mai puţin nepotrivit a fi studiat 
din perspectiva unei viziuni integrative (asumată cel puţin parţial), a fi supus unor 
descrieri (aproape) exhaustive sau desfăşurate în jurul uneia sau mai multor idei 
centrale. Steven Connor ca autor al notabilei lucrări Postmodernist Culture făcea 
următoarea observaţie, într-unul dintre pasajele ei introductive: „Probabil cea mai 
ironică dovadă a cooperării dintre uniformitate şi diferenţă, dintre direcţiile 
postmoderne de disociere, subminare, dispersare şi impulsul postmodern spre 
capturare sinoptică, o constituie proliferarea, în ultimii ani a culegerilor, 
antologiilor, investigaţiilor, lexicoanelor şi vade-mecum-urilor postmoderne de 
toate genurile, printre care se înscrie ca exemplu şi cartea de faţă.”

 Odată recunoscută şi asumată, această nevoie ar putea fi 
„umplută” cu un conţinut cât mai coerent – provocare ce poate face obiectul 
încercării de faţă – vizându-se astfel şi evitarea, pe cât posibil, a confuziei ce a 
apărut, în timp, datorită suprasaturării cu semnificaţie. 

2

Postmodernismului îi este atribuit, în primul rând, un set de caracteristici 
generale, a căror reluare are aparenţa unui loc comun în majoritatea studiilor ce 
privesc acest subiect. Apelăm la un exemplu: autorul lucrării The Condition of 
Postmodernity, David Harvey, vorbea despre „cel mai uimitor fapt legat de 
postmodernism: acceptarea necondiţionată a efemerităţii, fragmentării, 
discontinuităţii şi haosului…”

 Nu decurge de 
aici decât că o oarecare corelare a actului postmodern, fie el artistic, arhitectural, 
social sau filosofic cu faptul teoretizării, catalogării sau clasificării sale, poate avea 
o utilitate mai mare aici decât în cazul tratării altor curente culturale. 

3

În paralel cu apelul la astfel de caracterizări în termeni generali, s-a 
constituit un model categorial opozitiv, în care trăsături definitorii ale perioadei 
actuale sunt înfăţişate ca fiind în contradicţie cu principii ale tradiţiei moderne. Un 

 Promovarea pluralităţii, recunoaşterea 
multiplicităţii, dizolvarea categoriilor metafizicii sau filosofiei moderne, caracterul 
eterogen, gândirea minoritară, dizolvarea subiectului ca instanţă epistemologică 
sunt tot atâtea trăsături, culese din diferite descrieri, care încearcă să dea seamă de 
specificul paradigmei postmoderne a prezentului. 

                                                 
1 Formularea aparţine autoarei Mihaela Constantinescu, Forme în mişcare: 
Postmodernismul, Bucureşti: Univers Enciclopedic, 1999, p. 13 
2 Steven Connor, Cultura postmodernă. O introducere în teoriile contemporane, Bucureşti: 
Meridiane, 1999, trad. Mihaela Oniga, p.7  
3 David Harvey, Condiţia postmodernităţii, Timişoara: Amarcord, 2002, trad. Irina Matei, 
p. 52 
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studiu4

1. Controverse culturale asupra postmodernismului. În prim plan 
plasez aici „chestiunea postmodernă”

 al autoarei Angela Botez este dedicat şi conturării coordonatelor pe care s-a 
efectuat trecerea (mai ales în filosofie şi în ştiinţă) de la modernitate, ca pattern 
cultural, la noua paradigmă postmodernă. Schimbările ce pot fi invocate sunt cele 
de la raţionalitatea unică la relativismul contextual, de la esenţialism în structura 
cunoaşterii şi a comunicării la fluidizarea graniţelor între domenii şi înlăturarea 
dogmelor de orice natură, de la istorismul progresist la concurenţa multiculturală. 
E adevărat că o astfel de enumerare presupune o perspectivă foarte abstractă, dar ea 
nici nu impune căutarea referinţei punctuale a fiecăruia dintre termeni. Scopul ei 
este mai ales acela de a supune atenţiei o anumită orientare generală – trend – pe 
care încercă să o inducă, de a sugera o oarecare schimbare de direcţie între 
modernitate, cu idealurile ei de cunoaştere ultimă şi unitară, cu modele explicative 
construite în jurul unei viziuni unice, atotcuprinzătoare, şi postmodernitatea unei 
lumi „solubile” şi divizate, a cărui dezvăluire se face fragmentar, şi presupunând 
recunoaşterea pluralităţii. 

Postmodernismul este cel ce găzduieşte revolta minorităţilor sociale şi 
culturale, a categoriilor marginale sau defavorizate care îşi suscită din ce în ce mai 
mult „dreptul” la drepturi. Într-o astfel de epocă, în care alternativele culturale, 
religioase, politice sau chiar sexuale trebuie aşezate pe poziţii de egalitate, ar trebui 
să devină aproape imposibilă dezvoltarea totalitarismelor, cu tendinţa lor de a 
„răpi” voinţa, dacă nu liberă, cel puţin liberală a individului, pentru a o pune în 
slujba unei raţiuni aşa-zis „superioare”, şi cu viziunea lor integratoare ce generează 
sistemul perfect organizat care apoi să asigure cadrul potrivit trecerii către Noul 
Om sau către o rasă superioară. 

5

                                                 
4 Articolul „Între modernitate şi postmodernitate”, publicat în Revista de filosofie, nr. 5-
6/2003, pp.621-642 
5  În postfaţa la volumul lui Jean-François Lyotard, Postmodernismul pe înţelesul copiilor, 
Corespondenţă  1982-1985, Cluj: Biblioteca Apostrof, 1997, a cărui traducere o asigură, 
Ciprian Mihali aminteşte într-o notă de subsol de reperele temporale ce corespund  
diferitelor luări de poziţie ce alcătuiesc această controversă filosofică. 

. Expresia este deja un loc comun şi se referă 
la o controversă amplă stârnită de producerea unor teorii asupra prezentului din 
perspectivă filosofică. Rândurile ce urmează vor fi dedicate unei sumare prezentări 
a părţii de început a acestei dezbateri, şi priveşte pe cei mai importanţi trei autori 
care au luat parte la ea: Jean-François Lyotard, Jürgen Habermas şi Richard Rorty. 
Scopul propus prin stabilirea unor prime date ce au însoţit constituirea conceptului 
de pomo, este acela al unei definiri constructive, al înţelegerii date de urmărirea 
presupoziţiilor şi a „predispoziţiilor” ce au conturat un astfel de parcurs. 
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Numele lui Lyotard este mereu asociat cu momentul în care 
postmodernismul intră în filosofie. În anul 1979 acesta publică în volum6

Aşa cum se desfăşoară în acest volum concepţia sa are în centru fraza: 
„Simplificând la maximum, considerăm ca «postmodernă» neîncrederea în 
metapovestiri.”

 ceea ce 
apărea mai întâi drept un Raport asupra cunoaşterii destinat Consiliului 
Universităţilor din Quebec. 

7 Celebrul termen lansat aici, ´metapovestire´, sau ´metanaraţiune´, 
face referire la un discurs legitimator la care ştiinţa, sau o teorie în general, 
apelează pentru a se întemeia. Urmând explicaţii ale autorului, astfel de mari 
povestiri pot fi considerate „dialectica spiritului, hermeneutica sensului, 
emanciparea subiectului naţional sau muncitor, dezvoltarea bogăţiei…”8

Postmodernismul ar apărea odată cu amendarea acestor tipuri de 
legitimare, atunci când se renunţă la presupunerea că oamenii îşi construiesc 
cunoaşterea şi comunică utilizând un număr predeterminat de cadre rigide, odată ce 
se acceptă multitudinea de posibilităţi de trecere în act, ce nu pot fi aşezate pe 
aceleaşi paliere într-un cuprinzător proces de sinteză. „Cunoaşterea postmodernă 
nu este numai instrumentul puterilor. Ea rafinează sensibilitatea noastră la diferenţe 
şi ne întăreşte capacitatea de a suporta incomensurabilul. Ea însăşi nu-şi găseşte 
raţiunea de a fi în omologia experţilor, ci în paralogia inventatorilor.”

. Alte 
exemple: ideea unei ştiinţe universale care să explice totul, idealuri ale raţiunii 
omniprezente, sau, mai recentele încercări de subordonare a ştiinţei misiunii 
privilegiate de a construi noua societate socialistă. 

9

Considerând cunoaşterea ştiinţifică drept o specie de discurs şi având 
prezentă provocarea de a rezolva problema legitimării şi a statutului cunoaşterii, 
Lyotard recurge la metafora de ´joc de limbaj´, folosită de filosoful de origine 
austriacă, Ludwig Wittgenstein. Lyotard asuma ideea că, într-o situaţie generală de 
comunicare, instanţele constitutive acesteia: emiţător, receptor, referinţă pot fi 
reluate ca instanţe participative angrenate într-un joc – respectând diverse categorii 
de reguli. Devine astfel facil de explicat parcelarea cunoaşterii atât pe diferite 
domenii dar şi în funcţie de variate finalităţi şi respectând cerinţele pragmatice ale 
performativităţii. Interpretarea prin jocuri de limbaj poate fi folosită şi în alte 
contexte precum o nouă dinamică socială. Dacă considerăm demersurile ştiinţifice 
drept expresii ale unor tipuri deosebite de specii de discurs (denotativ, prescriptiv, 
evaluativ, performativ), nu este deplasat a folosi o perspectivă asemănătoare în 
aprecierea structurării sociale ca depinzând de unul sau altul dintre jocurile de 
limbaj, adoptate de o comunitate sau de alta de indivizi. În acest mod, departe de a 

  

                                                 
6 J. F. Lyotard, La Condition Postmoderne,. Rapport sur le savoir, Les Editions de Minuit, 
1979, versiunea românească: Condiţia postmodernă, Bucureşti: Babel, 1993, trad. Ciprian 
Mihali 
7 J. F. Lyotard, Condiţia…, p. 15 
8 J. F. Lyotard, Condiţia…, p. 15 
9 J. F. Lyotard, Condiţia…, p. 17 
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propune alternativa unei imagini a societăţii ´atomizate´, metoda generală a 
jocurilor de limbaj ar reuşi să explice relaţiile complicate şi mecanisme sociale 
întrepătrunse într-o vastă reţea inextricabilă. Societatea postmodernă este una a 
cărui dinamism este bazat pe această continuă transcendere de graniţe prin 
folosirea unor reguli diferite de joc.  

Condiţia postmodernă este dată de capacitatea diferitelor clase de obiecte 
(considerate în cel mai general sens) de a-şi păstra eterogenitatea. În ceea ce 
priveşte societatea, pragmatica acesteia „nu are «simplitatea» pragmaticii ştiinţelor. 
Ea este un monstru format din întrepătrunderea unor reţele de clase de enunţuri 
heteromorfe. Nu există nici un motiv să se creadă că se pot determina 
metaprescripţii comune tuturor acestor jocuri de limbaj şi că un consens 
rectificabil, cum este cel care se instaurează la un moment dat în comunitatea 
ştiinţifică, va putea cuprinde ansamblul enunţurilor care circulă în colectivitate. 
Tocmai de abandonul acestei credinţe este legat astăzi declinul povestirilor de 
legitimare, fie ele tradiţionale sau «moderne» (emanciparea umanităţii, devenirea 
Ideii).”10

Urmându-l pe Habermas

 . 
În privinţa acestor aspecte Lyotard intră într-un evident conflict de opinie 

cu filosoful german Jürgen Habermas, pe care îl „incriminează” pentru cercetările 
prin care acesta propunea o viziune clasică în care legitimarea era încă dependentă 
de posibilitatea unui discurs unitar, sub auspiciile unei ´raţiuni comunicative´. 

La un nivel superficial disputa Lyotard – Habermas reia o disjuncţie 
amintită mai sus, respectiv, dacă postmodernismul este o depăşire şi o negare a 
modernismului sau dacă apare într-o continuare firească cu acesta, reprezentând 
chiar o împlinire a lui. La un nivel mai profund disputa celor doi filosofi priveşte 
critica raţionalităţii (aşa cum pot fi considerate unele dintre cele mai recente 
încercări, în special din filosofia franceză: Derrida, Foucault, Deleuze…) şi 
condiţia raţiunii în postmodernism.  

11, ´intriga´ modernităţii apare odată cu Kant şi cu 
a sa raţiune critică ce „întemeiază posibilitatea unei cunoaşteri obiective, a unei 
evaluări estetice şi a unei înţelegeri morale”12

Soluţia găsită îl nemulţumeşte pe Habermas. Din dorinţa de a „înţelege 
modernitatea pornind de la propriul ei principiu”, Hegel va propune un concept al 
raţiunii dialectice (unificatoare) care să se păstreze în spiritul raţiunii care a dus, în 

, aşadar prin împărţirea domeniului 
mai general al culturii în trei sfere distincte: ştiinţa, morala şi arta. Un rol 
fundamental pare să-l joace Hegel, care preluând distincţia kantiană şi asumând 
nevoia de autoasigurare a epocii sale, îşi propune să redea raţiunii puterea de 
unificare a acestor sfere. 

                                                 
10 J. F. Lyotard, Condiţia…, p. 109 
11 Voi relua aici, într-o privire generală, unele dintre poziţiile importante, aşa cum au fost 
ele propuse în lucrarea din 1985, Discursul filosofic al modernităţii; ed. rom.,  All 
Educational, Bucureşti, 2000 
12 J. Habermas, Discursul...,  p. 36 
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prima instanţă, la ruptură, ratând astfel despărţirea de filosofia subiectului, pe care 
Habermas o respinge în cea mai mare măsură. 

Ceea ce descoperă, însă, Habermas este faptul că în perioada de tinereţe 
Hegel s-ar fi apropiat, în încercarea de a rezolva problema dihotomiilor şi a 
separării, de o soluţie asemănătoare cu cea pe care el însuşi o propune, două secole 
mai târziu. Dar dacă tânărul Hegel s-a apropiat de o concepţie a concilierii ce 
presupune o raţionalitate a acordului intersubiectiv şi de o ´totalitate etică´ bazată 
pe mijlocire comunicativă, aşa cum supralicitează Habermas, în gândirea de 
maturitate Hegel nu mai procedează astfel (nu caută să mute accentul investigaţiei 
filosofice în afara domeniului îngust şi abstract al conştiinţei subiectului către 
multiplicitatea unei dinamici a spaţiului comunitar, ci propune celebra ´teorie´ a 
spiritului absolut şi a neîntreruptei sale dialectici de-a lungul istoriei). 

Două secole mai târziu, Habermas se întoarce tocmai asupra acestui ´punct 
de cotitură´, repune problema şi oferă soluţia care s-ar fi putut contura dinainte. 
După cum descrie Richard Rorty, Habermas înlocuieşte raţiunea centrată în subiect 
cu o raţiune aplecată asupra socialului, aşezând filosofia intersubiectivităţii în locul 
filosofiei subiectivităţii, imputându-i acesteia din urmă că face „săpături în 
intimitatea subiectului în loc să acţioneze în public. Dacă vom acţiona în public, 
vom identifica raţionalul cu procedurile, iar adevărul cu rezultatele «comunicării 
nedistorsionate» - genul de comunicare caracteristic unei societăţi democratice 
ideale.”13

Habermas propune o gândire bazată pe concepte precum comunitate, 
comunicare, discurs, consens. Cu ajutorul lor şi al noţiunii centrale de ´raţiune 
comunicativă´ – pe care o opune ´raţiunii speculative´ a lui Hegel – se rezolvă 
problema opoziţiei subiectului şi obiectului, spiritului şi corpului, raţiunii şi 
simţurilor, suspendând disocierea prin renunţarea la întregul spaţiu de discurs al 
filosofiei subiectivităţii, deci la contextul care a generat într-o primă instanţă 
separarea. Privirea este orientată către domeniul public: „Între poziţia 
extramundană a eului transcendental şi cea intramundană a eului empiric nu este 
posibilă o mediere. Această alternativă cade din momentul în care 
intersubiectivitatea produsă lingvistic capătă primatul.”

  

14

Într-o astfel de lumină devine clar de ce pentru Habermas, astăzi, 
modernitatea abia reuşeşte să-şi întrezărească desăvârşirea ca proiect – cum ar 
putea el să accepte deja o teoretizare a postmodernului, aşa cum propune Lyotard. 
Diferendul este însă mult mai adânc: pentru Habermas, Lyotard se înscrie, odată ce 
acceptă pluralismul jocurilor de limbaj şi fragmentarea, în direcţia anarhismului 
izvorât dintr-o condamnabilă renunţare la raţiune; pentru Lyotard, însă, o noţiune 
precum aceea de raţiune comunicativă, la care Habermas face un apel semnificativ, 
şi o concepţie care încă mai păstrează dorinţa unui punct cu valabilitate universală, 

  

                                                 
13 Richard Rorty, „Habermas, Derrida şi funcţiile filosofiei”, în R. Rorty, Adevăr şi progres, 
Bucureşti: Univers, 2003, p. 220 
14 J. Habermas, Discursul…, p. 283 
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se încadrează în categoria metanaraţiunilor destinate legitimării, pe care 
postmodernismul tocmai a învăţat să le desconspire şi să le evite.  

În anul 1984 Rorty produce textul: Habermas şi Lyotard despre 
postmodernitate15

În ceea ce priveşte ´interpretarea standard a modernităţii´, ceea ce a fost 
denumit mai sus prin problema disocierii, Rorty oferă o ieşire foarte convenabilă: 
nu e nevoie de o soluţionare, aşa cum face Hegel, şi mai nou, chiar, Habermas, ci 
se poate recurge simplu la dizolvarea criteriului care generează ruptura. Habermas 
„s-a legat la cap fără să-l doară” atunci când se preocupă de „falsa problemă creată 
prin luarea lui Kant prea în serios.”

, în care trece în revistă concepţiile celor doi, accentuând pe 
opoziţia dintre ele (excursul pe care l-am realizat în paginile de mai sus este 
inspirat în mare măsură de analiza rortyană), şi în care introduce, desigur, propria 
sa poziţie. Lyotard, aşa cum este văzut de Rorty, pare puţin cam pendant şi lipsit de 
o argumentaţie validă; îi acceptă, însă, cel puţin o direcţie de gândire –
„retrogradarea” ştiinţei de la poziţia ei de sferă privilegiată a culturii, de la 
autonomia pe care o presupun principiile pe care se constituie şi care o 
individualizează radical (aşa cum a fost ea construită odată cu filosoful francez al 
secolului XVI, Rene Descartes), către o versiune ceva mai relaxată, şi care optează 
mai degrabă pentru auto-afirmare în cadrul comunităţii, decât pentru auto-
întemeiere într-un domeniu abstract, fie el metafizic, fenomenologic, etc. 

16

O astfel de viziune este în acord cu destule elemente ale ´sistemului´ lui 
Habermas pe care Rorty le apreciază: „socializarea subiectivităţii” şi „încercarea de 
a ajunge la un consens comunicaţional”

  
Ceea ce propune Rorty ar fi o nouă viziune asupra societăţilor liberale în 

care deschiderea perpetuă către desemnarea adevărului prin „confruntarea liberă şi 
deschisă”, tendinţa generală de a lupta pentru o mai bună informare, de a extinde 
cât mai mult drepturile cetăţeneşti, de a perfecta sistemul de retribuire a valorilor 
autentice, sunt reiterate în mod constant. Într-un astfel de societate democratică 
model, teoria abstractă şi aridă, perspectiva asupra realităţii ca manifestare în 
diferite forme a unui spirit absolut sau unificarea în registrul unei raţionalităţi 
universale apar, drept, perfect inutile. (De altfel, într-o altă lucrare Rorty 
semnalează faptul că noţiunea de ´raţiune comunicativă´ poate fi considerată 
tocmai un astfel de produs al gândirii ce caută valabilitate universală.) 

17

În lumea postmodernă, prezentată de Rorty, în care contingenţa dizolvă 
marile ´intrigi´ metafizice – cu toată gravitatea lor, conflictele nu se rezolvă ci se 
suspendă. Am putea accepta ceva din Lyotard, dar şi din Habermas, şi, în ultimă 

. Filosoful american se plasează în 
continuarea intenţiei lui Habermas de a asocia ´teoria´, ca sistem general de idei, 
unei tendinţe sociale sau a alteia. Legarea filosofiei de o teorie politică, este o 
alternativă pentru care Rorty preferă să opteze. 

                                                 
15 Richard Rorty, Pragmatism şi filosofie post-nietzscheeană, Bucureşti: Univers, 2000 
16 R. Rorty, Pragmatism…, p. 266  
17 R. Rorty, Pragmatism…, p. 275 
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instanţă, i-am putea exersa pe fiecare dintre ei până la capăt, fără să fim nevoiţi a 
ne angaja în controverse ´mistuitoare´. Frazele, cu care Rorty îşi încheie eseul, sunt 
semnificative: „Cei care doresc sublimul ţintesc spre o formă postmodernă de viaţă 
intelectuală. Cei care doresc armonia socială, ţintesc spre o formă postmodernă de 
viaţă socială, în care societatea ca întreg se afirmă fără a osteni să se întemeieze.”18

Pare de preferat atunci încercarea de a alege din ´spectacolul lumii´, acele 
elemente care dau seama de ´micile revoluţii concrete´ care fac lumea noastră să fie 
atât de diferită de cea care ´ocupa´ intervalul de la Revoluţia franceză la cel de-al 
doilea război mondial. Lyon proclamă, metaforic, că „postmodernismul a coborât 

  
2. Relevanţa reconsiderării socialului. Din punctul de vedere al celor ce 

practică un studiu ceva mai direct asupra comunităţilor, precum sociologii sau 
diferite tipuri de teoreticieni ai socialului, se poate susţine distincţia conceptuală: 
postmodernism – postmodernitate; în cadrul ei, dacă primul termen ar face 
subiectul întemeierilor în spaţiu cultural, cel de-al doilea s-ar referi mai mult la 
societatea postmodernă, încercând să dea seamă de transformările pe care 
comunităţile umane efectiv le prezintă în ultimele decenii.  

Un cercetător ce poate fi invocat aici este David Lyon, a cărui lucrare 
Postmodernitatea se înscrie în acea categorie de cercetări, care trecând în revistă 
manifestări active din domeniile cele mai concrete ale umanului – economie sau 
politică, încercă să dea măsura în care transformările prin care trec astăzi diversele 
comunităţi umane individualizează această perioadă şi îi legitimează denumirea de 
postmodernă. 

Urmărindu-l pe Lyon, se poate constata că atitudinea potrivită cu care să 
fie abordate fenomenele sociale este una de prudenţă, în sensul evitării 
interpretărilor extreme. O teorie socială corectă nu se poate lăsa condusă de 
entuziasmul ce însoţeşte uimitoarele progrese tehnologice reprezentate de 
dezvoltarea „nemaiîntâlnită” a aplicaţiilor informaticii şi a procedurilor digitale, pe 
de o parte, şi nici de pesimismul în faţa supertehnologizării, pe de alta. 

O perspectivă care să susţină transformarea radicală a naturii umane, şi 
aceasta în contextul reconfigurării din ce în ce mai avansate a lumii exterioare şi 
interioare a omului – una care însoţeşte acea formă de ´profetism´ ştiinţific 
regăsibilă, spre exemplu, în literatura şi filmul de tipul ´science&fiction ´– este 
oarecum deplasată. 

De asemenea puţin potrivită, ar fi acea viziune anti-tehnologică care să 
minimalizeze efectele transformărilor date de revoluţia informatică şi care să 
păstreze mai mult decât este permis acel gen de interpretare negativă, în lumina 
căreia, implementarea unor tehnologii avansate de comunicare, spre exemplu, în 
loc să ajute la dezvoltare globală, adânceşte diferenţele între cei care îşi permit 
accesul (financiar) la ele şi cei care nu dispun de resursele necesare. 

                                                 
18 R. Rorty, Pragmatism…, p. 276 
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demult din turnul de fildeş [spaţiul de întemeiere culturală, teoretică], reprezentând 
pentru multă lume o gamă de experienţe trăite zilnic.”19

Premisele analizei pleacă de la conceptul de epocă post-industrială, una în 
care noua revoluţie a tehnicii informatice ar lansa o epocă, aşa cum, revoluţia 
industrială împreună cu capitalismul au propulsat progresul în modernitate. „Noile 
tehnologii ale informaţiei şi comunicării, deşi nu produc ele însele nici societatea 
postindustrială nici pe cea modernă…sunt, cu toate acestea, implicate în 
transformările contemporane ale lumii.”

 

20

Printre trăsăturile specifice ale societăţilor actuale, respectiv, producţia 
industrială mobilă, pregătită pentru nevoia de adaptare dacă piaţa ar cere-o, 
mutarea accentului în cadrul ciclurilor economice de la producţia în sine la produs 
şi de la muncitor la client, „revoluţia din structura ocupaţiilor” care a direcţionat 
procente importante ale forţei de muncă către „sfera serviciilor şi a informaţiei”, 
crearea de noi pattern-uri ale comportamentului uman, aşa cum poate fi 
considerată extinderea din ce în ce mai mare a consumatorismului. Lyon se 
întreabă: „Se combină oare tehnicile de comunicare cu cultura consumatorului 
pentru a crea o stare postmodernă ?”

 

21 Pentru început este evidentă constatarea, că, 
mai ales în ţările dezvoltate ale Occidentului, dar treptat şi în România, publicitatea 
tinde să devină omniprezentă, că s-au dezvoltat forme tot mai sofisticate ale 
comerţului prin internet, că ´mersul la cumpărături´ s-a reinventat drept o formă 
privilegiată de divertisment. Astăzi ne pare că totul, de la bunurile de strictă 
necesitate sau cele care răspund unor nevoi artificiale, ´induse´, la produsele 
culturale şi artistice cât de rafinate, se transformă în marfă, care apoi îşi caută un 
drum cât mai profitabil către consumator. Răspunsul vine aproape firesc: 
„Postmodernismul este asociat pe bună dreptate cu o societate în care stilul de viaţă 
al consumatorului şi consumului în masă domină viaţa conştientă [s.n.] a 
membrilor ei.”22

Civilizaţia este astăzi cosmopolită şi indisolubil legată de dezvoltarea 
marilor metropole; mediul urban a fost contextul propice pentru găzduirea noilor 
mutaţii în mentalitate recentă. Un exemplu ar putea fi al celor ce luptă nu numai 
pentru tolerare, legiferare, dar poate chiar şi nediscriminare a homosexualităţii. 
Apar şi dispar continuu diferite forme ale culturii de masă care înlocuiesc treptat 
cultura elitistă. Atunci când, concerte simfonice sunt alăturate zgomotoaselor 
manifestări ale culturii pop în spaţiul liniar al deplasării între diferite posturi de 
televiziune, diferenţele tind să se estompeze. Civilizaţia este astăzi transparentă, 
chiar dacă această transparenţă nu este, mai niciodată, fidelă. Proliferarea 
mijloacelor de ´comunicare totală´, reţelele audio-vizuale (ajutate de sateliţi sau de 
´internet´), fac posibilă astăzi înregistrarea cât mai fidelă, sau dimpotrivă, 

  

                                                 
19 David Lyon, Postmodernitatea, Bucureşti: DU Style, 1998, p. 37 
20 D. Lyon, Postmodernitatea, p. 94 
21 D. Lyon, Postmodernitatea, p. 96 
22 D. Lyon, Postmodernitatea, p. 97 
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intenţionat alterată, a oricăror prezentificări ale realului: de la aselenizare la reality-
show-uri. 

„Sentimentul fragmentării şi al incertitudinii care se percepe astăzi în artă, 
arhitectură, muzică şi filme, creează un nou colaj cultural, un mélange de stiluri şi 
produse care se ciocnesc într-o confuzie caleidoscopică.”23

1. Connor, Steven, Cultura postmodernă. O introducere în teoriile contemporane, 
Bucureşti: Meridiane, 1999, trad. Mihaela Oniga 

 O precauţie mai trebuie 
adăugată aici: selectarea elementelor ce dau seamă de specificul perioadei pe care o 
trăim şi pe care am consimţit să o numim postmodernă trebuie să ţină seama de 
efectul amplificator pe care îl are o astfel de imagine, de tipul aici şi acum, a 
prezentului: evenimentele trăite oferă un conţinut mai amplu conştiinţei care asistă 
la ele decât un tablou al trecutului. 

3. Punct de încheiere neconcluziv. Ar fi de menţionat, mai întâi, opinia că 
postmodernismul (cu varianta sa postmodernitatea) nu este o marcă ce ar descrie 
exhaustiv epoca în  care trăim; nici nu ar putea fi şi, mai ales, nici nu-si propune. 
Postmodernismul s-ar referi, mai corect, la un spaţiu al conştientizării faptului că 
timpul marilor profeţii şi al discursului integrator cu valabilitate universală a trecut, 
că ierarhii morale rigide primesc modulaţii dintre cele mai diverse, odată cu 
schimbările de mentalitate. Ar fi, mai apoi atitudinea de situare într-o stare de 
deschidere constantă, în care, acceptând pluralismul şi multiplicitatea, şi favorizând 
un context al discursului flexibil şi transdisciplinar, să ne rezervăm o poziţie, din 
care, atunci când ne e dat să le întrezărim, să nu ratăm posibile soluţii, chiar şi la 
problemele noastre curente. 
 
 
Bibliografie: 

2. Constantinescu, Mihaela, Forme în mişcare: Postmodernismul, Bucureşti: 
Univers Enciclopedic, 1999 

3. Harvey David, Condiţia postmodernităţii, Timişoara: Amarcord, 2002, trad. 
Irina Matei  

4. Habermas, Jürgen, Discursul filosofic al modernităţii, Bucureşti: All 
Educational, 2000 

5. Lyon, David, Postmodernitatea, Bucureşti: DU Style, 1998 
6. Lyotard, J.-F., Condiţia postmodernă, Bucureşti: Babel, 1993, trad. Ciprian 

Mihali 
7. Lyotard, J.-F, Postmodernismul pe înţelesul copiilor, Corespondenţă 1982-

1985, Cluj: Biblioteca Apostrof, 1997, trad. Ciprian Mihali 
8. Rorty, Richard, Pragmatism şi filosofie post-nietzsceeană, Bucureşti: Univers, 

2000 
9. Rorty, Richard, Adevăr şi progres, Bucureşti: Univers, 2003 

                                                 
23 D. Lyon, Postmodernitatea, p. 114 



401 

 
SITUAŢIA STATELOR NAŢIONALE IMPLICATE ÎN 

PROCESUL DE INTEGRARE EUROPEANĂ 
 

Ştefan MUNTEANU*

Sub aspect politico-juridic, statul este în prezent şi, se estimează că va 
rămâne şi în viitorul previzibil, principalul subiect de drept, atât în plan intern, cât 
şi în plan internaţional. În acest sens, Hagen Schulze notează: „Deşi statul naţional 
şi-a pierdut din importanţă, el nu este încă superfluu, căci multe dintre instituţiile 
sale juridice şi politice, de la constituţie şi legislaţie până la organizaţiile 
administrative, nu sunt deocamdată înlocuibile. Pentru moment, doar cadrul 
statului naţional poate asigura protecţia instituţiilor democratice şi liberale”

 

 
Abstract 
The hypothesis that this study is aiming to undertake, in view of the economical, 

political and cultural features of the present society, is that, according to which, for a long 
term, the national European states have more to gain if they accept the integration process,  
agreeing, of course, to giving up some of their prerogatives, than if they opposed to it.    
 
 

Ipoteza pe care urmează să o probeze această cercetare, ţinând cont de 
coordonatele economice, politice şi culturale ale societăţii actuale, este ideea că, pe 
termen lung, statele naţionale europene au mai mult de câştigat dacă acceptă 
procesul de integrare, decât dacă s-ar opune integrării, chiar dacă trebuie să cedeze 
unele dintre competenţele lor. 

 
Reflecţii asupra conceptului de stat-naţiune 

1

                                                 
* Profesor universitar doctor, Universitatea „George Bacovia” Bacău 
1 Hagen Schulze, Stat şi naţiune în istoria europeană, Editura Polirom, Iaşi 2003, p. 311. 

. 
Totuşi, în general vorbind, statul-naţiune este astăzi în criză. O criză pusă 

în evidenţă atât de noile abordări privind rolul statului, ca instrument de organizare 
a societăţii, cât şi de tensiunea dezbaterilor asupra ideii de naţiune, ca formaţiune 
socială.  

Pe de o parte, statul contemporan este slăbit atât de presiunea unor factori 
externi, cât şi a unor factori interni. Din exterior acţionează provocările procesului 
de globalizare, în faţa cărora statul se dovedeşte lipsit de pârghiile juridice necesare 
pentru a-şi apăra interesele. Din interior este minat de comunităţile locale şi 
regionale, care solicită limitarea funcţiilor sale reglatoare. Altfel spus, în faţa 
provocărilor externe statul este prea slab, iar în faţa provocărilor interne el este prea 
puternic. 
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Pe de altă parte, dar în strânsă legătură cu rolul statului, se constată o criză 
ideologică cu privire la naţiune, văzută ca şi comunitate politică. În realitate, statul 
modern, care a fost principalul agent de instituire a naţiunii, pe baza unor programe 
culturale capabile să omogenizeze diferitele identităţi regionale (etnice, religioase), 
face faţă din ce în ce mai greu acestei misiuni, în condiţiile democratizării 
crescânde a societăţii contemporane. 

În esenţă, conceptul de stat desemnează modul de organizare a unei 
comunităţi umane, organizare prin care o autoritate se exercită asupra populaţiei 
situate pe un anumit teritoriu. Prin urmare, existenţa statutului este condiţionată de 
reuniunea a trei elemente, respectiv: elementul formal (puterea politică sau 
puterea de stat); elementul uman (poporul sau naţiunea); elementul material 
(teritoriul). Între aceste trei elemente, care se presupun cu necesitate pentru 
existenţa statului, rolul principal îl joacă puterea de stat, a cărei principală 
dimensiune este suveranitatea. 

 
Reflecţii asupra conceptului de suveranitate 
Potrivit doctrinei clasice a dreptului internaţional, odată cu apariţia statului 

a apărut şi dreptul, ca instrument de impunere a puterii sale, putere denumită 
ulterior suveranitate. 

Sub aspect teoretic, încă din antichitate, deşi nu exista termenul de 
suveranitate, conţinutul juridic al acestei noţiuni a fost precizat. Mai întâi în Grecia 
antică, Aristotel, în „Politica”, susţine supremaţia legii, nu a unui om, indiferent de 
calităţi şi poziţie, întrucât acesta are pasiuni ce-i afectează sufletul. Pornind de la 
înţelegerea aristotelică, mai apoi, eleniştii au impus concepţia potrivit căreia 
monarhul, situat deasupra comunităţii, este legea personificată. Depăşind şi această 
înţelegere, romanii vor plasa împăratul deasupra legii, considerând, cum susţine 
jurisconsultul Ulpian, că voinţa împăratului este sursă de lege. În plus, romanii 
aduc precizări şi în ce priveşte componenta externă a puterii statului. Pentru ei, sub 
aspect juridic, puterea supremă a statului se manifestă atât în interior (asupra 
teritoriului şi a populaţiei de pe acel teritoriu), cât şi în exterior, ca independenţă 
faţă de orice autoritate străină. 

Dezvoltarea prerogativelor juridice ale statului, începută în antichitate, va 
continua şi în perioada medievală, într-un mod specific. Pentru că în noile condiţii 
toate marile probleme ale vieţii umane, inclusiv cea privind poziţia statului în 
societate, erau soluţionate prin raportare la doctrina creştină, filosofic sintetizată, 
mai întâi, în opera lui Augustin (354 – 430). Potrivit concepţiei lui Augustin, 
expusă în lucrarea Cetatea lui Dumnezeu, existenţa statului este consecinţa 
păcatului originar. Fiind lumesc, el este şi necesar pentru a supraveghea 
comportamentul păcătoşilor. Altfel spus, statul este văzut ca o adunătură de 
creaturi raţionale asociate în funcţie de lucrurile pe care le iubesc. Dar lucrurile pe 
care le iubesc pot fi bune sau rele. Pornind de la acest criteriu, Augustin consideră 
că în orice societate există două cetăţi simbolice, respectiv cetatea celestă sau 
spirituală, guvernată de iubirea de Dumnezeu, şi cetatea lumească, guvernată de 
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iubirea de sine. Deşi cele două cetăţi simbolice nu pot fi echivalate cu biserica şi 
statul, întrucât un individ poate aparţine cetăţii celeste şi să fie şi slujitor al statului, 
din diviziunea lui Augustin derivă ideea că pentru ca statul să fie drept şi moral, 
trebuie să urmeze preceptele creştine ale iubirii de Dumnezeu. De aceea, misiunea 
bisericii este de a promova aceste precepte în activitatea statului. Astfel, biserica, 
fără a primi dreptul de a se amesteca în treburile lumeşti, este creditată cu 
superioritate faţă de stat. Şi în felul acesta s-a născut controversa medievală dintre 
biserică şi stat manifestându-se, timp de peste opt secole, ca o polemică privind 
primatul puterii, între susţinătorii autorităţii pontificale şi susţinătorii autorităţii 
imperiale. 

În contextul luptei dintre biserică şi stat, o contribuţie importantă la 
dezvoltarea teoriei politice a adus şi Toma d´Aquino (1225 – 1274), mai ales în 
lucrarea De regimine principium (Asupra domniei suveranilor) şi în Summa 
theologiae. Mare personalitate a gândirii medievale, Toma d´Aquino, revizuind 
concepţia augustiniană, a încercat să armonizeze ideile raţionale ale filosofiei 
antice greceşti cu adevărurile revelate ale creştinismului. A propus modelul unei 
societăţi pătrunsă de idealurile creştine, pornind de la credinţa că orice putere vine 
de la Dumnezeu. În explicarea modului în care se exercită această putere însă, 
gânditorul medieval se foloseşte de concepţia aristotelică. În acest sens, el susţine 
că statul este mai degrabă un dat natural decât o consecinţă a păcatului adamic, 
întrucât oamenii sunt animale sociale. Spre deosebire de animalele gregare, care 
acţionează din instinct, oamenii, folosindu-se de raţiune, trebuie să formeze o 
societate, pentru a supravieţui într-o atmosferă preponderent culturală. Dacă voinţa 
omului a fost coruptă prin căderea în păcat, raţiunea îşi păstrează integritatea. De 
aceea, potrivit concepţiei lui Toma d´Aquino, raţiunea trebuie să călăuzească 
voinţa oamenilor, ceea ce înseamnă că politica implică responsabilitate morală. 
Altfel spus, omul este înzestrat, în mod natural, de Dumnezeu, cu capacitatea de a 
cunoaşte singur binele, chiar dacă are înclinaţii şi spre eroare. Deşi poate cunoaşte 
binele, el nu uită că pentru mântuire are nevoie de supranatural. De aceea, omul 
urmăreşte să se împlinească, atât în calitate de bun cetăţean, cât şi în calitate de 
creştin. În politică, pe cale raţională, el intră în relaţie cu statul, iar prin credinţă, 
pentru mântuire, intră în relaţie cu biserica. Ideea este că, potrivit concepţiei lui 
Toma d´Aquino, statul şi biserica au scopuri şi roluri separate, ceea ce înseamnă că 
sunt şi independente. Mai corect spus, filosoful asemuieşte raportul dintre biserică 
şi stat cu raportul dintre suflet şi corp. Adică fiecare are de jucat un rol separat, dar, 
în final, rolul sufletului este superior. Atât unitatea de scop, cât şi independenţa 
dintre biserică şi stat se manifestă prin statutul cetăţeanului, care are un singur ţel, 
dar nevoi spirituale şi materiale separate. De unde rezultă că suveranitatea statului 
este naturală, o suveranitate care vine de la Dumnezeu prin poporul guvernat. În 
aceste condiţii, cetăţeanul este subordonat statului aşa cum partea este subordonată 
întregului. Aceasta nu înseamnă că statul are puteri nelimitate asupra cetăţenilor, 
întrucât nu sunt obligaţi să respecte o lege care este contrară legii divine, adică legii 
naturii, caracterizată prin raţionalitate şi moralitate universale. Nu trebuie să uităm 
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că, pentru Toma d´Aquino, legea naturii semnifică dreptatea cunoscută pe cale 
raţională. În Summa theologiae, el examinează patru categorii de legi: a) legea 
eternă, b) legea divină, c) legea naturii şi d) legea umană pozitivă. Legea eternă, ca 
plan de cârmuire prezent în Dumnezeu, este prototipul legii din care derivă toate 
celelalte forme limitate de lege, în măsura în care concordă cu dreapta raţiune. 
Legea divină, cuprinsă în Sfânta Scriptură, constituie un îndrumar asupra felului în 
care pot fi cunoscute legile naturii pe cale raţională. Legea naturii reflectă 
principiile adevărului şi moralei care reglementează comportamentul omului în 
general, ca fiinţă interesată de cunoaşterea adevărului despre Dumnezeu şi de traiul 
în societate, învăţându-l să învingă ignoranţa şi să-şi respecte semenii cu care 
convieţuieşte. În sfârşit, legea umană pozitivă este aceea care asigură educaţia 
cetăţenilor în vederea respectării legii naturii. O astfel de normă este lege numai în 
măsura în care este conformă cu legea naturală, adică are temeiuri raţionale. În 
concluzie, chiar dacă vede în stat şi un instrument moral şi natural de atingere a 
fericirii veşnice, Toma d´Aquino, prin concepţia sa a contribuit la un salt în 
gândirea politică europeană, făcând-o să accepte ideea conducătorului statal 
independent, care să cârmuiască raţional. 

Rădăcinile etimologice ale cuvântului „suveranitate” trimit la termenul 
latin superanus, o derivaţie de la super, care înseamnă „peste”, „deasupra”, sens 
topografic folosit în documente începând din secolul al XI-lea. Ulterior, începând 
din secolul al XII-lea, termenul este folosit şi cu sens politico-juridic. Astfel că în 
1283, în „Cutumele din Beauvoisis”, Philippe de Beaumanoir nota: „cascuns 
barous est sovrains en sa baronnie” (fiecare baron este baron în baronia sa).   

În general vorbind, înţelesul clasic al termenului de suveranitate are 
rădăcini în dreptul roman şi în dreptul canonic medieval. Iar sensul modern l-a 
dobândit acest termen ca urmare a negocierilor finalizate cu Pacea de la Westfalia 
(1648). S-a conturat aici ideea că prin suveranitate se înţelege independenţa statului 
faţă de puterile externe şi autoritatea sa supremă asupra grupurilor interne. O 
accentuare a acestei înţelegeri este imprimată de spiritul Revoluţiei franceze. În ce 
priveşte consacrarea deplină a sensului termenului de suveranitate, înţeleasă ca 
prerogativă de a impune o soluţie avantajoasă, se realizează în secolul XX, sub 
presiunea determinaţiilor procesului de globalizare. Tocmai procesul care 
stimulează şi iniţiativa integrării europene, cu efecte inverse asupra suveranităţii 
statelor naţionale angajate la edificarea acestei comunităţi continentale. 

 
Observaţii asupra naţionalismului 
Ca mişcare ideologică, chiar dacă uneori a îmbrăcat forme extremiste, 

naţionalismul este un element central al modernităţii. Motiv suficient pentru a-l 
privi cu toată atenţia şi, mai ales, fără a discredita naţionalismul în ansamblu. Ideea 
este că trebuie surprinse resorturile profunde ale naţionalismului, acelea care îl 
justifică drept forţă eliberatoare, drept principiu de afirmare a specificităţii istorice 
şi culturale a popoarelor. Prezenţa sa a marcat profund istoria ultimelor două 
secole, cu aspecte diferite de la o etapă la alta, mai ales pe parcursul secolului al 
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XX-lea. Astfel, dacă în perioada interbelică problema naţională a fost o forţă 
marcantă, în etapa postbelică, de-a lungul războiului rece, aceasta a fost parţial 
eclipsată de confruntarea ideologică bipolară între „lagărul socialist” şi „lumea 
liberă”. După 1990 Europa a păşit într-o eră nouă, caracterizată, printre altele şi 
prin revigorarea naţionalismelor. În acest sens, Alain Dieckhoff constată că „De-a 
lungul deceniului 1990-2000, atlasele noastre s-au îmbogăţit cu noi state, care în 
mare parte nu existaseră anterior din punct de vedere politic. De la Uzbekistan până 
în Eritreea, trecând prin Republica Moldova şi Slovenia, au văzut lumina zilei nu 
mai puţin de douăzeci de state”2

În mod firesc, acest fenomen, destul de complex, a provocat diferite 
construcţii explicative, din partea analiştilor. Pentru că, pe fondul procesului de 
globalizare, bănuit că trebuie să estompeze diferenţele, manifestarea 
naţionalismelor seamănă cu o acţiune anacronică. Pe de altă parte, nici varianta 
explicativă optimistă, a celor care vorbesc despre o mondializare omogenizatoare, 
care să depăşească manifestările naţionaliste nu câştigă în credibilitate. În aşa fel 
încât astăzi se vorbeşte adesea de paradoxul naţionalismului, acela că „se exprimă 
cu o vigoare reînnoită chiar în momentul în care oamenii se aseamănă din ce în ce 
mai mult”

.  

3

                                                 
2 Alain Dieckhoff, Naţiune şi raţiune de stat. Identităţi naţionale în mişcare, Curtea Veche 
Publishing, Bucureşti 2003, p.17. 
3 Ibidem, p. 20. 

. Iar temeiul acestui paradox este descoperit adesea în străfunduri 
antropologice. Ceea ce înseamnă că globalizarea, oricât de accelerată, nu va face 
decât să întreţină fenomenul particularizării. 

Pentru înţelegere trebuie să pornim de la un adevăr simplu, acela că 
întrucât cultura reprezintă fundamentul vieţii umane, ea îndeplineşte un rol esenţial 
şi în modelarea identităţilor colective. Astfel că, până la urmă, naţiunile sunt 
comunităţi culturale. Culturile însă sunt sisteme deschise. Pe de o parte, ele se 
şlefuiesc şi se recompun în permanenţă prin împrumuturi şi schimburi valorice. Pe 
de altă parte, fiecare cultură are o configuraţie proprie, prin care se distinge. În 
acest context se vorbeşte despre o dublă funcţie strategică a culturii. Una de 
atestare a poporului în perspectiva unei unităţi si specificităţi proprii şi alta de 
contestare a ordinii politice impuse poporului, de înlăturare a subordonării politice. 

Cert este că identitatea este tributară contextului cultural, context care, în 
epoca modernă, se suprapune cadrului naţional. Iar în cadrul naţiunii, principala 
categorie socială interesată de promovarea culturii este intelectualitatea. Pentru că, 
în procesul trecerii de la societatea agrară, feudală, la cea industrială, modernă, 
naţională, intelectualitatea, beneficiara unei educaţii deschise, se simte înstrăinată 
atât de elitele tradiţionale, din care se trage, cât şi de societatea globală, în care 
trăieşte. De aceea, făcându-se responsabilă de dezvoltarea culturii, intelectualitatea 
devine purtătoarea de cuvânt a naţionalismului. Dar, în realitate, chiar şi interesul 
pentru cultură conduce, până la urmă, tot la mobiluri politice. 
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În secolele XIV-XV, două sunt procesele care au determinat apariţia 
primelor state europene moderne (Franţa, Spania, Anglia). Pe de o parte, întărirea 
poziţiei regilor prin măsuri de ordin politic. Pe de altă parte, măsuri de integrare 
culturală, sub aspect lingvistic şi religios. Fără legături sociale bazate pe o cultură 
comună, în centrul căreia să fie situată limba naţională, nu se poate înfiripa 
conştiinţa politică, cea care să judece apartenenţa la naţiune. Iar fără cadrul naţional 
nu putea să apară democraţia modernă. De unde rezultă că în toate mişcările de 
afirmare naţională, fie pentru a legitima ori contesta ordinea statală, cultura s-a 
dovedit o adevărată resursă politică.  

Aceasta înseamnă, pe de o parte, că unitatea europeană trebuie realizată 
prin cultivarea particularităţilor naţionale legitime, iar, pe de altă parte, naţiunile 
trebuie să accepte că nu mai sunt indivizibile, ci alcătuite din mai multe unităţi 
etnice şi lingvistice. În acest sens trebuie depăşite naţionalismele învechite cu un 
sentiment al solidarităţii naţiunilor. Reflectând la această problemă gravă, Hagen 
Schulze face următoarea observaţie interesantă: „De veacuri, noi, europenii, ne-am 
obişnuit cu vechile noastre state şi naţiuni; ele vor mai exista multă vreme şi va mai 
fi nevoie de ele. Însă se vor schimba din nou, aşa cum s-au schimbat şi în trecut şi 
poate, treptat, vor păli şi vor dispărea în final pentru a ceda locul naţiunii Europa, a 
cărei formă azi doar o intuim”4

Este adevărat că, în Constituţia din 1991, era consfinţită preeminenţa 
dreptului internaţional asupra dreptului intern, pentru tratatele la care România era 
parte, în problematica drepturilor omului. „Dacă există o neconcordanţă între 
pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care 
România este parte, şi legile interne, au prioritate reglementările internaţionale”

. 
 
România şi integrarea europeană 
În România postdecembristă, după îndelungi şi tensionate dezbateri pentru 

edificarea noii structuri statale, a fost aleasă calea democraţiei reprezentative, în 
forma clasică. Altfel spus, s-a mers pe formula potrivit căreia poporul este 
depozitarul puterii inalienabile, pe care o delegă reprezentanţilor săi, ori o exercită 
direct, prin referendum. De unde rezultă că mandatul aleşilor este reprezentativ, 
ceea ce înseamnă, mai departe, că ei acţionează pentru interesele şi în numele 
naţiunii. 

Tot în concordanţă cu principiul democraţiei reprezentative a fost 
soluţionată şi problema suveranităţii statului. În acest sens, căutările s-au 
concretizat într-o concepţie absolutistă asupra suveranităţii, în spiritul tradiţiei 
westfaliene. Această perspectivă, care postula neamestecul în treburile interne ca 
pe o valoare primordială a suveranităţii naţionale, nu ţinea seama în totalitate de 
obligaţiile internaţionale ale statului român, rezultate din tratatele şi convenţiile 
asumate.  

5

                                                 
4 Hagen Schulze, Stat şi naţiune în istoria europeană, Editura Polirom, Iaşi 2003, p. 314 
5 Constituţia României – 1991, art. 20.  

. 
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Dar numai această prevedere nu era suficientă. După cum insuficientă era şi buna 
credinţă a autorităţilor române în faţa unei asemenea prevederi constituţionale. 

Ulterior, chiar în scurt timp, atitudinea s-a ameliorat, fie sub influenţă 
externă, fie ca  urmare a maturizării noilor instituţii politice şi juridice româneşti. 
S-a trecut astfel, împotriva tuturor inerţiilor, la pregătirea cadrului politic, juridic şi 
cultural care să permită integrarea României în NATO şi în Uniunea Europeană. 
Iar după intrarea în NATO, chestiunile au devenit şi mai clare asupra seriozităţii cu 
care trebuia pregătită integrarea în Uniunea Europeană. Mai ales că regula 
integrării era cunoscută, aceea potrivit căreia „ultimii veniţi trebuie să adopte 
acquis-ul comunitar, aşadar  să se supună regulilor deja uzitate şi să intre într-o 
logică instituţională prestabilită”6

În centrul primei orientări strategice se situează preocuparea pentru 
adoptarea unei abordări moderne a suveranităţii, în sensul acceptării ideii de 
partajare a unor prerogative ale statului cu instituţiilor comunitare. Este vorba, mai 
ales, de unele competenţe politico-economice. Pentru aceasta însă este nevoie de 
adaptarea sistemului juridic, întrucât „Fenomenele de integrare economică şi 
politică au nevoie de reguli juridice minimale care să ordoneze dezvoltarea 
procesului”

. În plus, exemplul celorlalte ţări, care au devenit 
membre ale Uniunii Europene, arată faptul că pregătirea unui stat pentru integrare 
presupune împlinirea a două planuri strategice: unul de reformare a instituţiilor 
pentru a recepta experienţa pozitivă a clubului european şi, altul de mobilizare a 
resurselor proprii prin care să-şi impună identitatea în faţa comunităţii statelor 
europene. 

7

În această situaţie, statele candidate apelează la un „compromis doctrinar”, 
prin care fac trecerea de la modalitatea clasică de înţelegere a suveranităţii, ca 
nucleu al sistemului constituţional naţional, în care puterea este exercitată prin 
instituţii politice care reprezintă poporul, la perspectiva modernă de înţelegere, în 

. Experienţa dovedeşte că pregătirea unui stat, pentru dobândirea 
statutului de membru cu drepturi depline în Uniunea Europeană, presupune şi 
satisfacerea exigenţelor privind adaptarea Constituţiei. Nu este vorba despre un 
fapt impus de instituţiile comunitare. Aceste instituţii nu cer ţărilor candidate, în 
perioada care precede aderarea, decât să transpună legislaţia comunitară în cadrul 
sistemului juridic intern. Însă necesitatea unei asemenea revizuiri o resimt statele, 
încă înaintea intrării în vigoare a tratatului de aderare. Aceasta întrucât, acţiunea 
principiului supremaţiei şi efectului direct al dreptului comunitar, ar da naştere unui 
conflict între suveranitate a naţională şi integrarea europeană, ştiut fiind că, în 
virtutea acestui principiu, Comunitatea Europeană vine cu un drept care se impune 
suveranităţii statale, modificându-i conţinutul. 

                                                 
6 Dorina Năstase, Mihai Matieş, Viitorul suveranităţii naţionale a României în perspectiva 
integrării europene, în volumul Suveranitatea naţională li integrarea europeană, Editura 
Polirom, Iaşi 2002, p. 60 
7 Cristina Arion, Suveranitate şi integrare europeană. Reflecţii asupra implicaţiilor 
constituţionale”, p. 236. 
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care suveranitatea continuă să aparţină poporului, să fie exercitată prin instituţiile 
statului, dar să poată fi şi transferată parţial către anumite instituţii comunitare. 
Transferul unor prerogative către instituţiile comunitare nu înseamnă însă 
înstrăinarea puterii, ci un alt mod de a-şi asuma suveranitatea, în comun cu 
celelalte state membre.  

„Compromisul doctrinar” nu se bucură însă de audienţă şi aderenţă totală. 
Sunt încă state care insistă ca problema comunitară să fie tratată în termenii clasici 
ai cooperării internaţionale. Pentru că unii factori responsabili nu par a fi convinşi 
că la fenomene noi se impun soluţii noi, ceea ce înseamnă reconceptualizarea 
suveranităţii la nivel constituţional. Oricum, paradoxul situaţiei decurge şi din 
aceea că, într-o lume dominată de interdependenţe, care ameninţă suveranitatea 
statelor naţionale, partajarea acesteia nu înseamnă a o pierde, ci tocmai modalitatea 
de a o salva şi păstra, printr-o adecvare la condiţiile concret istorice. 

Despre Constituţia României din 1991 s-a spus, pe drept cuvânt, că este 
„suveranistă”, în sensul că formulează dispoziţii complexe cu privire la 
suveranitate. O sursă de complexitate provine de la faptul că păstrează distincţia 
între suveranitate şi independenţa. Chiar dacă, până la urmă, această distincţie 
reflectă delimitarea clasică între suveranitatea internă şi suveranitatea externă. O 
altă neîmplinire, care îndreptăţeşte observaţia că textul constituţional român 
promovează o concepţie tradiţionalistă asupra suveranităţii, vine de la faptul că nu 
conţine nici o dispoziţie asupra transferului de competenţă către organizaţiile 
internaţionale. 

Pentru eliminarea acestor piedici în calea integrării, mai ales în perspectiva 
prevederilor Tratatului de la Maastricht, Constituţia României a fost revizuită şi 
aprobată prin Referendumul naţional din 18-19 octombrie 2003, iar după 
publicarea în Monitorul Oficial al României a intrat în vigoare la data de 29 
octombrie 2003. Prin această reformă constituţională a fost creat cadrul adecvat 
pentru integrarea euro-atlantică a României şi pentru armonizarea prevederilor 
constituţionale cu reglementările Uniunii Europene. În acest scop, într-un text nou, 
Titlul VI. Integrarea euroatlantică, Articolul 148 Integrarea în Uniunea 
Europeană, are următorul conţinut: „(1) Aderarea României la tratatele constitutive 
ale Uniunii Europene, în scopul transferării unor atribuţii către instituţiile 
comunitare, precum şi al exercitării în comun cu celelalte state membre a 
competenţelor prevăzute în aceste tratate, se face prin lege adoptată în şedinţa 
comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului, cu o majoritate de două treimi din 
numărul deputaţilor şi senatorilor. (2) Ca urmare a aderării, prevederile tratatelor 
constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementări comunitare cu 
caracter obligatoriu, au prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne, cu 
respectarea prevederilor actului de aderare. (3) Prevederile alineatelor (1) şi (2) se 
aplică, în mod corespunzător, şi pentru aderarea la actele de revizuire a tratatelor 
constitutive ale Uniunii Europene. (4) Parlamentul, Preşedintele României, 
Guvernul şi autoritatea judecătorească garantează aducerea la îndeplinire a 
obligaţiilor rezultate di actul aderării şi din prevederile alineatului (2). (5) Guvernul 
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transmite celor două Camere ale Parlamentului proiectele actelor cu caracter 
obligatoriu înainte ca acestea să fie supuse aprobării instituţiilor Uniunii 
Europene”. 

Comentând acest articol, Victor Duculescu face următoarea observaţie: 
„Este de remarcat că acest text nu vorbeşte de un «transfer de suveranitate», 
suveranitatea naţională aparţinând poporului, potrivit Constituţiei, şi exercitându-se 
prin organul reprezentativ suprem – Parlamentul -, ci numai de «transferarea unor 
atribuţii» şi «exercitarea în comun a unor competenţe», ceea ce concordă cu 
practica majorităţii statelor membre ale Uniunii Europene şi cu opiniile Comisiei 
de la Veneţia”8

                                                 
8 Victor Duculescu, Dimensiunea europeană a reformei constituţionale din România, în 
Revista Română de Drept Comunitar, Nr. 2/2003, p. 28. 

. Acelaşi autor atenţionează mai departe asupra faptului că o nouă 
reformă constituţională este preconizată a fi făcută în anul 2007, când se va ţine 
seama de problemele nesoluţionate încă şi de exigenţele asigurării unui cadru 
eficient pentru aplicarea dreptului comunitar în România. 

Prin cea de-a doua orientare strategică, statul candidat trebuie să se 
preocupe de păstrare şi impunere a propriei identităţi spirituale în familia statelor 
europene. Pentru că, aderarea la Uniunea Europeană va presupune, printre altele, şi 
o schimbare de mentalitate şi atitudine. Ori, pentru a influenţa mentalitatea 
colectivă trebuie cunoscute coordonatele sale identitare, acele coordonate cu rol de 
precondiţii pentru existenţa oricărui grup social. Este adevărat că, în mod natural, 
oricare grup social este animat de stereotipuri pozitive despre sine şi de aprecieri 
negative faţă de grupurile străine. Dar aceasta nu înseamnă că identităţile colective 
nu pot fi influenţate, ba chiar modificate sub anumite aspecte. 

 
Concluzii 
Istoria demonstrează că soluţia cooperării internaţionale, inventată şi 

perfecţionată în cadrul Uniunii Europene, este una eficientă. Pentru prezent şi viitor 
pare destul de viabilă formula suveranităţii partajate, centrată pe cetăţean. Aceasta 
înseamnă că doctrina dreptului comunitar trebuie dezvoltată, mai departe, pe 
structura celor trei tipuri de competenţe, respectiv: a) competenţe exclusive ale 
Uniunii Europene; b) competenţe partajate (împărţite între instituţiile comunitare şi 
statele membre) şi c) competenţe exclusive ale statelor membre. Ideea este că 
suveranitatea partajată nu presupune pierderea totală a unor atribute ale 
suveranităţii interne, ci dezvoltarea capacităţilor externe ale suveranităţii naţionale. 
În felul acesta creşte şi autoritatea principiilor subsidiarităţii şi al proporţionalităţii. 

România nu poate şi nu trebuie să se abată de la exigenţele cerute de logica 
integrării europene. Ea va trebui să acţioneze energic şi susţinut pentru a se adapta 
din mers. Costurile aderării vor fi apăsătoare, dar ele vor trebui suportate cu 
încredere. 
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**

 Explozia sortimentală a bunurilor de consum, progresele ştiinţifice şi 
tehnologice evidente, mondializarea pieţelor au condus la reconsiderarea studiului 
complex al mărfii şi formarea unei gândiri inovatoare manageriale, orientate spre 
„cei 4 M”: Management – Marketing – Merceologie – Mediu. Obiectivul principal 
al lucrării este analiza relaţiei Marfă - Ambalaj - Mediu în contextul dezvoltare 
economică - dezvoltare durabilă. Necesitatea continuării demersului ştiinţific 
privind studiul complex al mărfii a fost cerută tot mai insistent la ultimele reuniuni 

 

 
 Key words: 
 Goods, packing, environment. 

 
 Abstract: 
 The pluridisciplinary approach of "goods-packing-environment" problems will 
enable the researchers from different scientific fields to rapidly achieve a communication 
degree that surpasses the borders between disciplines. 
 The assortment explosion of consumption goods has determined the 
reconsideration of the goods complex study, a field in which the amplification of the scientific 
effervescence offers the coordinates of an innovatory managerial thinking oriented towards 
a constitutive conception based on: the Science of commodities, Management, Marketing 
and Environment. 
 We have tacked, in this paper, especially the third dimension of packing - the 
economic dimension. 
 
 
 Schimbarea este o caracteristică fundamentală a timpului, iar schimbarea în 
domeniul culturii calităţii este o cerinţă / condiţie obligatorie pentru România 
anilor următori. 
 Deciziile de politică economică adecvată economiei de piaţă în 
concordanţă cu mecanismele eficiente ale pieţei concurenţiale necesită căutarea de 
strategii şi soluţii, adaptare şi efort adecvat, inclusiv pe linie de cercetare ştiinţifică 
consacrată economiei. 
 Schimbarea specifică instituţiei economice fundamentale care este piaţa va 
purta întotdeauna amprenta modului în care se va rezolva conflictul între omul 
economic (producătorul) şi cel social (consumatorul). Obiectul acestui conflict este 
produsul / serviciul şi implicit calitatea acestuia. 

                                                           
*  Profesor universitar doctor, Universitatea „George Bacovia” Bacău 
** Economist masterand, Universitatea „George Bacovia” Bacău 
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ştiinţifice internaţionale pe teme ca: „Dezvoltarea şi viitorul merceologiei moderne 
în econmia de piaţă” (China); „Calitatea în viitor” (Polonia); „Protecţia 
consumatorului, inovaţie tehnologică, calitate şi mediu” (Italia); „Mărfuri – 
Calitate – Probleme” (Bulgaria); „ECO – marfa” (România). 
 
 Obiectivele studiului nostru au fost: 

 analiza impactului cuplului Marfă – Ambalaj asupra mediului pornind de la 
imperativul ofensivei calităţii în contextul aderării ţării noastre la Uniunea 
Europeană; 

 să conferim cuplului Marfă - Ambalaj statutul de scop al atitudinii pentru 
calitate; 

 să aprofundăm problematica complexă a valorificării materialelor de 
ambalare în relaţia Produs – Ambalaj – Mediu, plecând de la interacţiunea 
Ambalaj – Produs, în contextul dezvoltare economică – dezvoltare 
durabilă, insistând asupra dimensiunii ecologice a ambalajului şi a 
necesităţii utilizării tehnologiilor avansate în domeniul materialelor; 

 să evidenţiem importanţa existenţei viziunii manageriale adecvate (asupra 
relaţiilor complexe Produs – Ambalaj - Piaţă şi Poluare – Deşeuri de 
ambalaj), recurgând la o serie de abordări punctuale (materiale noi de 
ambalare, gestiunea deşeurilor de ambalare, „green marketing”, 
reglementări internaţionale etc). 

 
 Ambalajul este un element controversat. El este folositor şi dăunător în 
acelaşi timp. 
 Situaţia deşeurilor de ambalaje devine tot mai acută: atât sub aspect 
ecologic cât şi sub aspect economic. În studiul nostru am reţinut numai punctele 
critice (problemele), faţă de care organizaţiile economice şi autorităţile trebuie să 
ia, într-un timp relativ scurt, anumite măsuri. 
 

 Problema nr. 1 -  gestionarea deşeurilor în teritoriu (în condiţiile actuale, 
de creşterea continuă a cantităţii de deşeuri) 
Deşeurile de ambalaje provin în proporţie de cca 70% de la populaţie, 

regăsindu-se în deşeurile menajere şi cca 30 % de la agenţii economici. 
În studiul nostru am avut în vedere evoluţiile sistemului socio-economic 

generator de deşeuri, dar şi tendinţele înregistrate în alte ţări1

                                                           
1 Trică, C., Managementul mediului, Editura ASE, Bucureşti, 2004, p. 129-130 

 (figura 1, tabelul 1). 
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Fig. 1. Evoluţia cantităţii deşeurilor în România (milioane tone) 

 
 

Raportul deşeuri de producţie - deşeuri urbane în câteva ţări  
din Europa (anul 2002) 

Tabelul 1 
Nr. 
crt. Ţara Deşeuri de 

producţie Deşeuri urbane Deşeuri de producţie/ 
Deşeuri urbane 

1 Slovenia 1,4 1,2 1,2 
2 Lituania 7,1 1,5 4,8 
3 Cehia 39,6 4,6 8,6 
4 Polonia 133,1 12,3 10,8 
5 Ungaria 73,9 5,0 14,8 
6 România 77,7 6,2 15,4 
7 Estonia 13,2 0,56 23,6 
8 Bulgaria 219,0 3,2 68,4 

 
În comparaţie cu alte ţări Central şi Est Europene, România ocupă o poziţie 

de mijloc din punct de vedere al raportului deşeuri de producţie/deşeuri de consum, 
înaintea Estoniei şi Bulgariei. 

Privind din perspectiva integrării României în Uniunea Europeană, pentru 
rezolvarea problemei Ambalaj-Mediu se are în vedere implementarea unui sistem 
de colectare selectivă, depozitare şi valorificare a deşeurilor de ambalaje. 

Reglementarea activităţii de depozitare are ca scop prevenirea sau 
minimizarea pe cât posibil a efectelor nocive asupra mediului, în mod deosebit 
poluarea apelor de suprafaţă, subterane, a solului, aerului, inclusiv a efectului de 
seră, precum şi a oricărui risc pentru sănătatea populaţiei, pe toată perioada de viaţă 
a depozitului de deşeuri cât şi după expirarea acestuia. Amplasamentul unui 



Viorica Paraschivescu, Violeta Urban 

 414 

depozit de deşeuri trebuie ales în funcţie de planurile de urbanism general şi 
planurile de urbanism zonal. 

În urma inventarierii depozitelor de deşeuri urbane s-a ajuns la concluzia 
că în prezent, în România sunt 249 din care 11 cu capacitate liberă de depozitare 
(se conformează cu cea mai mare parte a prevederilor Directivei 99/31/CE, dar au 
fost autorizate înainte de transpunerea acesteia), 235 cu capacităţi libere variate 
care nu îndeplinesc cerinţele Directivei 99/31/CE şi 3 depozite de deşeuri în 
construcţie. Conform evaluării necesarului de capacităţi de depozitare, se estimează 
că România va construi, până în anul 2020, cca 50 de depozite de deşeuri 
nepericuloase, conforme cu cerinţele Directivei 99/31/CE, acţiune în urma căreia se 
vor închide cele neconforme din zona respectivă. Pe lângă depozite de deşeuri se 
găsesc şi spaţii de depozitare neamenajate, în zona rurală, pentru depozitarea 
deşeurilor de tip menajer, suprafeţele acestor zone fiind, în proporţie de 95% mai 
mici de 2 ha. Aceste spaţii trebuie igienizate şi de asemenea, trebuie organizată 
colectarea deşeurilor în zonele respective. 

Spaţiile de depozitare vor fi cartate şi vor fi incluse în planurile judeţene 
de gestiune a deşeurilor. 

Deşeurile industriale generate de societăţile comerciale sunt depozitate în 
depozite proprii (bataluri, iazuri, halde, platforme, bazine). Până acum acestea nu 
au fost realizate ţinând cont de cerinţele Directivei, nici cu privire la deşeurile 
admise la depozitare şi nici din punct de vedere constructiv. Aceste depozite  se vor 
clasifica conform Ordinului Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 
867/2002 privind criteriile de acceptare a deşeurilor la depozitare, se vor 
moderniza, iar cele care nu se vor conforma cerinţelor îşi vor înceta activitatea. 

Problema nr. 2 - operatorii economici ar trebui să comunice în ce măsură 
produsele şi serviciile sunt în conformitate cu normele de mediu; 
Problema nr. 3- populaţia devine din ce în ce mai sensibilă la factorii de 
mediu; 
Problema nr. 4 - consumatorii trebuie să-şi dorească să dobândească 
cunoştinţe şi nu simple informaţii, să trăiască confortabil într-un mediu 
nepoluat; trebuie să conştientizeze că ei sunt factorii esenţiali şi 
determinanţi ai schimbării; 
Problema nr. 5 - „poluatorul plăteşte” (principiu susţinut de politica 
Uniunii Europene în materie de mediu înconjurător). 
Acest principiu depinde de funcţionarea mecanismului preţurilor care 

trebuie să transforme în costuri efectele negative ale unor activităţi economice 
asupra mediului ambiant. Pentru ca mecanismul preţurilor să poată fi aplicat ca un 
indicator într-o manieră corectă, este obligatoriu ca întreprinderile să internalizeze 
costurile legate de protecţia mediului înconjurător. În urma demersurilor globale 
din ultimii ani, plecând de la durata de viaţă a cuplului produs-ambalaj, se pune tot 
mai mult accent pe realizarea de „ecoproduse” (produse ale căror impact asupra 
mediului înconjurător este minimizat în decursul ciclului de viaţă). Datorită 
conştientizării necesităţii rezonanţei practice de către operatorii economici români 
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şi a strategiei naţionale de aderare la Uniunea Europeană, este normal ca orice plan 
concurenţial (care include, în mod obligatoriu, şi strategia calităţii) să ia în calcul 
triada produs-piaţă-tehnologie, la care se adaugă şi variabila mediu. De aici, 
trebuie mers  mai departe cu analize comparative privind calitatea şi fezabilitatea 
materialelor complexe de ambalare care provin din aceeaşi filieră (diferite 
materiale plastice) sau din filiere diferite (aluminiu şi material plastic);  

Problema nr. 6 -  risipa de materii prime şi energie pentru ambalaje 
inutile (de exemplu produsele alimentare, cosmetice şi chimice prezentate 
în ambalaje duble: pasta de dinţi, paste alimentare ambalate în tuburi 
metalice şi apoi în cutii de carton); diluţii neeconomice (fabricarea 
detergenţilor şi a altor soluţii de curăţat concentrate ar fi o soluţie). 

Materialele complexe de ambalare (care pot ajunge şi până la 13 straturi) 
sunt în continuă dezvoltare datorită performanţelor pe linie de protecţie şi 
mecanizare, mai ales pentru condiţionarea produselor perisabile (aceste materiale 
se utilizează, în mod deosebit, în industria agro-alimentară, cosmetică, 
farmaceutică). Reciclarea lor determină probleme economice şi tehnice, dar există 
câteva soluţii (procedee industriale): 
 deşeurile din materiale complexe de ambalare pot fi incinerate cu recuperare de 

energie, tehnica de valorificare în cauză continuă să rămână formula 
considerată a fi cea mai economică;  

 deşeurile provenite din materiale complexe se aplatizează şi nu sunt 
voluminoase. 

Problema nr. 7 -  perspectiva redusă a valorificării deşeurilor de 
ambalaje. 

 Rata de reciclare a deşeurilor de ambalaje în România a fost în anul 2002 
de cca 20% (numai deşeuri de ambalaje provenite din consumul intern) 2

                Material 
Indicator 

 -  tabelul 
2, deşi capacităţile de reciclare existente au fost mai mari - tabelul 3. 

 
Reciclarea deşeurilor de ambalaje la nivelul anului 2002 

Tabelul 2 
Hârtie şi 
carton Plastic Sticlă Metal Lemn Total 

Ambalaje introduse 
pe piaţă (kt) 

225 225 200 100 100 850 

Deşeuri de 
ambalaje reciclate 
(kt) 

106 7 25 32 - 170 

Ratele de reciclare 
(%) 

47,11 3,11 12,5 32 - 20 

 
 

                                                           
2 Trică, C., op. cit., p. 148 
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Capacităţile de reciclare înregistrate în România în anul 2002 
Tabelul 3 

           Material 
Indicator 

Hârtie şi carton 
 

Plastic Sticlă Metal Lemn 

Capacitatea de 
reciclare (kt) 

170 38 55 Ambalaj 
marginal 

0 

 
 

Concluzii 
 

Considerăm că un program adecvat, care să armonizeze interesele 
economice generale cu cele ale operatorilor economici implicaţi în sistem şi care să 
răspundă obiectivelor gradului de reciclare a deşeurilor din materiale de ambalare 
şi coeficientului de reutilizare a ambalajului în general, trebuie să ţină cont de o 
serie de aspecte: 

• Integrarea competitivă în structurile economice europene şi mondiale prin 
promovarea unor modalităţi consacrate de colaborare şi consultare la nivel 
naţional şi intarnaţional; 

• Responsabilizarea marilor producători pentru gestionarea deşeurilor; 
• Studierea la nivelul administraţiilor publice locale a oportunităţilor 

existente la nivelul relaţiei urbanism comercial-administrare a domeniului 
public, pe linia generalizării unor reţele de colectare selectivă şi 
valorificare adecvate; 

• Oportunitatea promovării unor acorduri voluntare (nepracticate încă în ţara 
noastră); 

• Perfecţionarea sistemului de eliberare de autorizaţii de funcţionare 
întreprinerilor producătoare condiţionat de reciclarea unei cote din materia 
primă sub formă de deşeuri din materiale de ambalare nu poate fi decât 
benefică pe  multiple planuri (economic, social, ecologic); 

• Stimularea performanţelor ecologice ale cuplului produs-ambalaj şi 
tehnologiilor aferente (accelerarea extinderii sistemului de certificare a 
calităţii ISO 9000 pregătind condiţiile introducerii sistemului de 
management de mediu ISO 14000); 

 
 În alte condiţii, ignoranţa, limitele culturale, incertitudinea ştiinţifică şi 
evitarea sau interzicerea aplicării conceptelor integratoare Management-Marketing-
Merceologie-Mediu vor lua prin „surprindere” producătorii, comercianţii şi 
managerii anilor 2010-2020. 
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Concluziile Consiliilor Europene de la Lisabona (2000) şi Barcelona 
(2002), care au ca scop transformarea Europei în cea mai competitivă şi dinamică 
economie bazată pe cunoaştere din lume, capabilă să producă o creştere economică 

 

 
Key words: 
E-learning, educational software, Bologna process. 
 
Abstract:  
This paper presents some ways to use e-learning in social sciences, with 

examples, from the Bologna process viewpoint. 
 
 

1. Procesul Bologna şi obiectivele SEIS 
Un imperativ de mare actualitate în contextul politicii de integrare 

europeană este constituirea Spaţiului European al Învăţământului Superior (SEIS). 
Constituirea acestui spaţiu educaţional este un proces de durată. A început în 1988 
o dată cu întâlnirea de la Bologna a rectorilor de la 400 de universităţi europene. 
Aceştia au luat în considerare rolul instituţiilor universitare ca centre de cercetare, 
de cultura şi de civilizaţie europeană. Totodată, s-a pus problema valorificării şi 
aprecierii corespunzătoare a potenţialului intelectual din universităţile europene.  

Mai târziu, la Sorbona, se convoacă miniştrii Educaţiei din Marea Britanie, 
Germania, Franţa şi Italia, unde se readuce în discuţie decizia conferinţei de la 
Bologna. Peste un an, miniştrii responsabili pentru Învăţământul Superior din 29 de 
ţări europene au semnat Declaraţia de la Bologna. Aceştia au convenit asupra unui 
şir de obiective comune importante pentru realizarea unui Spaţiu European coerent 
şi solidar al Învăţământului Superior până în anul 2010. La prima Conferinţă de 
bilanţ desfăşurată în Praga la 19 mai 2001 ei au majorat numărul de obiective şi 
şi-au reafirmat angajamentul de a constitui SEIS până în anul 2010. [2] 

La 19 septembrie 2003, miniştrii responsabili pentru învăţământul superior 
din 33 de ţări ale Europei s-au întâlnit la Berlin cu scopul de a analiza progresele 
obţinute în domeniu şi de a stabili priorităţile şi noile obiective pentru anii următori 
cu scopul de a accelera formarea Spaţiului European al Învăţământului Superior.  

                                                 
* Lector universitar doctorand, Universitatea Bacău 
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susţinută şi o mai mare coeziune socială, constituie cadrul general al apelului la 
asigurarea unei cooperări mai apropiate în contextul procesului de la Bologna. 

Spaţiul European al Învăţământului Superior (SEIS) va beneficia de 
sinergiile cu Spaţiul European al Cercetării, consolidând astfel o Europa bazată pe 
cunoaştere. Scopul acestei acţiuni este de a păstra bogăţia culturală şi diversitatea 
lingvistică a Europei, precum şi de a educa potenţialul de inovaţie, de dezvoltare 
economică şi socială printr-o cooperare atotcuprinzătoare între instituţiile europene 
de învăţământ superior.  

Asigurarea calităţii. Calitatea învăţământului superior s-a dovedit a fi 
fundamentul formării SEIS. Miniştrii educaţiei s-au angajat la Berlin să susţină 
dezvoltarea în continuare a sistemului de asigurare a calităţii la nivel instituţional, 
naţional şi european. S-a accentuat necesitatea de a elabora criterii mutual 
acceptate şi metodologii de asigurare a calităţii.  

Adoptarea unui sistem bazat pe două cicluri. În baza angajamentului 
miniştrilor educaţiei referitor la sistemul pe două cicluri, s-a dat curs unei 
restructurări comprehensive a peisajului învăţământului superior european. Ţările 
membre au fost încurajate să elaboreze un cadru al calificărilor comparabile şi 
compatibile pentru sistemele de învăşământ superior, care ar căuta să descrie 
calificările în termeni de abilităţi, pe nivele, conform rezultatelor procesului de 
învăţare, competenţelor şi profilului. 

Promovarea mobilităţii. Mobilitatea studenţilor, a personalului academic 
şi administrativ reprezintă baza pentru formarea SEIS. La Berlin s-a subliniat faptul 
că cifrele ce caracterizează mobilitatea au crescut, de asemenea, şi datorită 
sprijinului din partea programelor Uniunii Europene, şi s-a convenit asupra 
întreprinderii măsurilor necesare pentru creşterea calităţii şi îmbunătăţirea 
monitorizării datelor statistice referitoare la mobilitatea studenţilor.  

Implementarea sistemului de credite. Sistemul European de Credite 
Transferabile (ECTS) are un rol deosebit de important în facilitarea mobilităţii 
studenţilor şi în dezvoltarea curriculumului internaţional. ECTS devine, pas cu pas, 
o bază generalizată pentru sistemele naţionale de credite.  

Recunoaşterea diplomelor: Adoptarea unui sistem de diplome 
comparabile şi bine definite. Toate ţările participante la Procesul Bologna trebuie 
să ratifice Convenţia de la Lisabona referitoare la recunoaşterea diplomelor, 
autorităţile naţionale competente ce fac p arte d in  reţelele ENIC şi NARIC,  să 
continue implementarea Convenţiei. .  

Promovarea dimensiunii europene în învăţământul superior. Ca 
urmare a apelului formulat la Praga, continuă să se dezvolte modulele adiţionale, 
cursurile şi curriculumul cu conţinuturi, orientare şi organizare europeană. 
Iniţiativele întreprinse de către instituţiile de învăşământ superior din numeroase 
ţări ale Europei au contribuit la mobilizarea resurselor academice şi tradiţiilor 
culturale în favoarea promovării dezvoltării programelor integrate de studii şi de 
titluri comune la nivelul unu, doi şi trei.  
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Promovarea caracterului atractiv al Spaţiului European al 
Învăţământului Superior. Caracterul atractiv şi deschis al învăţământului superior 
european trebuie intensificat, confirmându-se şi disponibilitatea de a dezvolta 
programe de burse pentru studenţii din ţări terţe. În 2004 a fost lansat programul de 
mobilităţi şi cooperare în învăţământul superior Erasmus Mundus, care 
promovează Uniunea Europeană ca un centru de excelentă în educaţie în întreaga 
lume prin programe de master de înaltă calitate. 

Dimensiunea socială. La Praga, în 2001, miniştrii europeni ai educaţiei au 
accentuat dimensiunea socială în special în relaţie cu mobilitatea studenţilor. Unul 
dintre scopurile generale ale învăţământului superior este creşterea coeziunii 
sociale şi a echităţii. 

Învăţarea pe tot parcursul vieţii (life long learning). La Berlin s-a 
subliniat contribuţia importantă a învăţământului superior în transformarea formării 
continue într-o realitate. S-au întreprins paşii pentru a alinia politicile naţionale la 
realizarea acestui scop şi instituţiile de învăţământ superior au fost încurajate să 
extindă posibilităţile formării continue şi la nivelul învăţământului superior, 
inclusiv prin recunoaşterea studiilor anterioare.  

 
2. Priorităţi în direcţia implementării recomandărilor din Declaraţia 

de la Bologna 
Necesitatea de a promova legături mai strânse între SEIS şi SEC într-o 

Europă a cunoaşterii şi importanţa cercetării ca o parte integrantă a învăţământului 
superior din Europa, implică completarea actualei structurări pe două cicluri a 
învăţământului superior prin includerea nivelului doctoral ca al treilea ciclu al 
Procesului Bologna. Miniştrii au încurajat creşterea mobilităţii la nivel doctoral şi 
postdoctoral şi intensificarea cooperării în sfera studiilor de doctorat şi în 
pregătirea tinerilor cercetători. [4] 

• Ca ţară europeană, România este foarte atentă la toate schimbările care au 
loc în sistemul de învăţământ continental şi promovează toate măsurile 
necesare pentru armonizarea legislaţiei în domeniu, pentru constituirea 
SEIS. 
La Conferinţa Naţională a Învâţâmântului Superior [6], desfăşurată la 

Bucureşti, în 4 noiembrie 2003, s-au stabilit orientările strategice pentru 
învăţâmântul superior din România. Priorităţile politicii educaţionale româneşti 
sunt: 

• considerarea educaţiei ca o adevărată prioritate naţională 
• elaborarea unei noi baze legislative a învăţâmântului, în general, a celui 

superior în special 
• trecerea de la reforme reparatorii la reforma sistemică 
• integrarea în Spaţiul European al Învăţământului Superior 
• finanţarea învăţământului superior 
• adecvarea învăţământului la tehnologiile informaţiei şi comunicării 
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• asigurarea calităţii învăţării şi a serviciilor educaţionale 
• formarea şi perfecţionarea managerilor din învăţământ 
• asigurarea unei echităţi reale în educaţie 
 
3. Adecvarea învăţământului la tehnologiile informaţiei şi comunicării 

După cum se vede, una dintre priorităţi este adecvarea educaţiei la noile 
tehnologii IT&C. Unele efecte ale tehnologiei IT&C sunt deja vizibile, dar se 
aşteaptă ca impactul cel mai puternic să se producă în următorii ani. IT&C îşi va 
spune cuvântul în toate domeniile de activitate (economie, educaţie, administraţie 
publică şi privată, servicii sociale, familie). Se anticipează că aceste tehnologii vor 
produce noi clivaje între societăţi şi în interiorul societăţilor, între cei care le 
stăpânesc sau au acces la ele şi cei care nu le stăpânesc sau nu au acces la ele. 
Învăţământul de toate gradele are rolul principal în a răspunde provocării IT&C şi 
în a asigura însuşirea cunoştinţelor necesare stăpânirii şi dezvoltării acestor 
tehnologii. 

În domeniul utilizării tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiei în 
învăţământ se vor urmări aceste obiective: 

• pregătirea de bază în domeniul IT&C a tuturor cetăţenilor ţării, pentru că 
un minim de cunoştinţe în acest domeniu este necesar atât în viaţa 
cotidiană, cât şi în majoritatea profesiilor 

• "alfabetizarea" informatică a copiilor, tinerilor şi adulţilor 
• creşterea utilizării de către sistemul de învăţământ a potenţialului 

educaţional oferit de mijloacele de informare în masă (mai ales programele 
de învăţare la distanţă) şi de educare a adulţilor 

• adecvarea învăţământului la tehnologiile informaţiei şi comunicării, la 
nevoile "societăţii cunoaşterii" 

• dezvoltarea tehnologiilor şi reţelelor de comunicare din România la nivel 
mondial 

• coordonarea naţională a acţiunilor pentru societatea informatizată 
• elaborarea unui program naţional de formare a adulţilor în domeniul 

tehnologiilor informaţiei şi comunicării 
• dezvoltarea reţelei naţionale de comunicaţii pentru educaţie 
• formarea de cadre didactice specializate în domeniul tehnologiilor 

informaţiei şi comunicării 
• formarea de specialişti în domeniul tehnologiilor informaţiei şi comunicării 
• înfiinţarea unei Agenţii naţionale de coordonare a programului naţional 

educaţional pentru tehnologiile informaţiei şi comunicării 
• înfiinţarea în cadrul fiecărei universităţi a unui departament pentru 

tehnologiile informaţiei şi comunicării care să asigure: alfabetizarea 
digitală de bază pentru studenţii de la toate specializările din respectiva 
universitate, formarea de specialişti în acest domeniu, alfabetizarea şi 
realfabetizarea digitală a adulţilor; elaborarea unor programe instituţionale 



E-learning în ştiinţele socio-umane din perspectiva procesului Bologna 

 423 

de dezvoltare a infrastructurii informatice şi de comunicaţii; oferirea de 
programe de alfabetizare şi realfabetizare digitală pentru tot personalul 
didactic, didactic ajutător şi administrativ al universităţii; dezvoltarea de 
baze de date; dezvoltarea bibliotecilor şi librăriilor electronice şi 
informatizarea serviciilor administrative  

4. PowerPoint - mediu eficient de realizare de software educaţional, 
pentru profesorii de ştiinţe socio-umane 

Aşadar, tehnologiile IT&C au şi vor avea un rol foarte important în 
educaţie, la toate nivelurile. Disciplinele sociale pot beneficia şi ele de tehnologiile 
IT&C. Există pachete speciale de programe, cum ar fi SPSS (Statistical Package 
for Social Studies), care permit prelucrarea statistică a diferitelor date din studiile 
sociologie. De asemenea, pachetul integrat pentru activităţi de birou Microsoft 
Office poate fi utilizat cu succes in domeniul sociologiei, însă pentru predarea 
disciplinelor socio-umane, este nevoie de software educaţional de specialitate. Pe 
piaţa românească nu prea întâlnim asemenea produse, astfel încât profesorii care 
doresc să folosească tehnologiile IT&C în activitatea didactică au două variante: 
1. să apeleze la firme de software specializate pe producerea de astfel de 

programe informatice educaţionale (menţionăm în acest sens firma EduSoft 
(www.edusoft.ro

2. să apeleze la programatori care să dezvolte aplicaţii software pe baza 
specificaţiilor date de profesorii de ştiinţe socio-umane 

) care produce şi comercializează la un preţ redus software 
educaţional de calitate, atât din domeniul ştiinţelor sociale, cât şi din alte 
domenii (matematică, geografie, istorie, informatică) 

3. să îşi creeze singuri propriile aplicaţii. 
Prima variantă are avantajul efortului şi a preţului mic plătit, dar există 

dezavantajul că e posibil ca firmele să nu producă software-ul educaţional de care 
are la un moment dat nevoie profesorul. Apelarea la un programator pentru a 
realiza un software educaţional pentru predarea unor discipline socio-umane 
presupune atât un preţ mai ridicat, cât şi un interval de timp necesar elaborării 
software-ului. Este foarte posibil ca după terminarea programului, acesta să nu mai 
fie necesar profesorului, deoarece profesorul a trecut de lecţia respectivă! În plus, 
într-un asemenea caz, trebuie ca software-ul să fie dezvoltat de către programator 
împreună cu specialistul în domeniul socio-uman, deoarece nici programatorul nu 
are cunoştinţe în domeniul socio-uman şi nici specialistul în domeniul informaticii. 

Soluţia cea mai bună rămâne cea în care profesorul specialist în ştiinţe 
socio-umane îşi creează singur propriul software educaţional, în funcţie de 
cerinţele sale didactice. Evident apare aici problema dacă nu îi este necesară o 
pregătire în informatică substanţială. Fireşte, cu cât pregătirea sa în domeniul 
informaticii, al programării şi dezvoltării de aplicaţii software este mai bună, cu 
atât produsele pe care le va realiza vor fi mai bune. 

Însă, există medii de programare-dezvoltare de aplicaţii software foarte 
performante care permit şi nespecialiştilor să creeze software educaţional cu mare 
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uşurinţă, încadrându-se în minimele cunoştinţe de IT&C, aşa cum au fost ele 
formulate prin Conferinţa Naţională a Învăţământului Superior din România. 

Un asemenea mediu de programare este PowerPoint, care face parte din 
pachetul Microsoft Office. Predarea lui PowerPoint este inclusă în majoritatea 
planurilor de învăţământ din toate formele de educaţie (atât prin şcoli, cât şi în 
afara şcolii). 

PowerPoint realizează prezentări de diapozitive pe ecranul monitorului, cu 
diferite efecte de tranziţie de la un diapozitiv la altul sau de apariţie a obiectelor 
(texte, imagini, grafice, tabele, sunete etc.) în cadrul diapozitivelor. Acestea pot fi 
proiectate pe un perete alb, dacă dispuneţi de un retroproiector conectabil la un 
calculator personal. 

Aceste lucruri se ştiu, de cele mai multe ori, de către toţi, iar PowerPoint se 
foloseşte cu succes la multe simpozioane, sesiuni de referate şi comunicări, cursuri 
universitare, susţineri de teze de doctorat şi altele. 

Ce nu prea se ştie despre PowerPoint este că diapozitivele pot fi prezentate 
într-o ordine "programată" de utilizator, adică după cum doreşte acesta, dacă, în 
prealabil, s-au făcut anumite legături între componentele din diferite diapozitive. 
Astfel, în PowerPoint se pot crea documente electronice de tip hipertext, ca cele 
din Internet. 
 Iar ceea ce îi dă lui PowerPoint o adevărată putere este mediul de 
programare Visual Basic pentru aplicaţii (VBA), care îl însoţeşte şi care permite 
realizarea de adevărate aplicaţii Windows, cu intrări şi ieşiri de date de la utilizator, 
cu calcule şi decizii. Visual Basic pentru aplicaţii transformă PowerPoint într-un 
mediu de dezvoltare de aplicaţii foarte performant, uneori interfaţa dintre om şi 
calculator şi chiar şi bune părţi din program fiind mult mai uşor de realizat decât 
chiar în medii de programare profesioniste. Lucrări pentru care unii programatori în 
mediul Visual Basic clasic muncesc foarte mult, se scriu mult mai uşor în 
PowerPoint, aşa încât nu trebuie să fii un expert în informatică, pentru a realiza 
asemenea aplicaţii, în orice domeniu doreşti. 
 Sub această formă, PowerPoint se poate folosi cu foarte mult succes în 
domeniul ştiinţelor socio-umane. Pe lângă faptul că se pot realiza orice gen de 
prezentări de material ştiinţific (din orice domeniu), educatorii, învăţătorii şi 
profesorii pot proiecta singuri aplicaţii pe calculator, cu rol educativ mai pronunţat. 
Se ştie cât de atraşi sunt copiii, de la cele mai fragede vârste, de calculatoarele 
electronice. În multe grădiniţe şi şcoli din România, copii folosesc tehnica de calcul 
pentru jocuri, desene şi altele. 

În PowerPoint se pot realiza şi alt gen de aplicaţii: teste de inteligenţă, teste 
de acuitate vizuală şi auditivă, programe de relaxare.  
 

 5. Exemplu de aplicaţie PowerPoint pentru un test de inteligenţă 
Aplicaţia [1] se referă la un gen de teste psihologice, care poartă numele 

generic de teste pentru calcularea coeficientului de inteligenţă (prescurtat IQ). 
Horst H. Siewert propune în [3] mai multe teste pentru stabilirea inteligenţei 
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vizuale, a celei practice, a inteligenţei matematice, a inteligenţei limbajului, precum 
şi un autotest IQ ce cuprinde întrebări atât din domeniul vizual, practic, matematic, 
cât şi al limbajului. 

Din punct de vedere informatic, ne interesează, fireşte, mai puţin modul în 
care sunt elaborate aceste teste, care cade în sarcina psihologilor. 
 În continuare vom considera că fiecare întrebare a testului are un răspuns, 
ales dintr-o mulţime de variante, care este reprezentat de o literă. Persoana testată 
va răspunde alegând o anumită literă, apoi va trece la următoarea întrebare. Am 
ales, pentru a exemplifica, trei întrebări complet diferite ca tip, dar toate din 
domeniul inteligenţei vizuale. Acestea sunt prezentate în figurile 9.3, 9.4 şi 9.5. 
 Trebuie ca testul pe care îl proiectaţi să aibă mai multe asemenea întrebări, 
iar în final se va obţine numărul de răspunsuri corecte, sub forma unui punctaj. Pe 
baza sa puteţi să calculaţi coeficientul de inteligenţă al unei persoane, care ar putea 
fi chiar punctajul. Există mai multe scale referitoare la acest coeficient de 
inteligenţă şi, de fiecare dată când se vorbeşte despre IQ, trebuie să se precizeze 
scala de referinţă. 

Proiectarea diapozitivelor. Prezentarea PowerPoint necesară are nevoie 
de un prim diapozitiv ca cel din figura 9.1, cu două butoane de acţiune. Primul 
acţionează macro-ul "Initializare" (vezi paragraful următor), iar cel de al doilea 
face trecerea către următorul diapozitiv. 

 

 
Figura 1. 

 
Apoi urmează mai multe diapozitive cu întrebări, ca cele din figurile 2, 3. 

În momentul în care persoana testată vrea să răspundă la o întrebare, nu face decât 
să apese pe butonul din stânga jos al diapozitivului şi să introducă litera 
corespunzătoare variantei de răspuns corecte. Testele IQ sunt de tip grilă, cu o 
singură variantă de răspuns. Va apărea o casetă de text în care se va introduce 
răspunsul dorit şi se apasă OK sau Enter. 
 De pildă, pentru întrebarea din diapozitivul prezentat în figura 2, răspunsul 
corect este c, deoarece simbolul respectiv este cel care lipseşte de pe ultimul rând 
al tabelului cu simboluri. 
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Figura 2.                                                Figura 3. 

 
 Pentru diapozitivul din figura 3 răspunsul corect este a, fiind vorba despre 
singurul simbol fără colţuri. 
 Foarte important în aceste teste de inteligenţă este stabilirea unui interval 
de timp în care să se desfăşoare toată prezentarea. De obicei, testele IQ propun un 
număr de 40 de întrebări şi 20 de minute pentru rezolvarea testelor. PowerPoint ne 
permite să stabilim un timp pentru fiecare diapozitiv în parte. Acest lucru se 
realizează cu comanda "Rehearse Timings" din meniul "Slide Show". 
 Va apărea o casetă ca cea din figura 6, iar acum aveţi două variante:  
a) fie lăsaţi cronometrul să funcţioneze în timp ce exersaţi cu diapozitivele, pentru 
a înregistra timpul maxim necesar pentru fiecare diapozitiv în parte (de pildă 30 de 
secunde pentru fiecare întrebare în parte),  
b) fie opriţi cronometrul cu butonul corespunzător şi scrieţi manual cât timp doriţi 
să stea diapozitivul curent pe ecran, înainte de a trece la celălalt. 
 

 
Figura 4. 

 
Când spectacolul (prezentarea) se termină PowerPoint vă adresează două 

întrebări, la care veţi răspunde afirmativ. Data viitoare când PowerPoint va rula 
aplicaţia va şti câte secunde sunt acordate fiecărui diapozitiv în parte. 

Proiectarea macro-urilor. Prezentarea PowerPoint necesară are nevoie de 
declararea uni variabile întregi P reprezentând numărul de puncte pe care îl obţine 
persoana testată. Global P As Integer 
 De asemenea, sunt necesare următoarele macro-uri: 
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a) un macro apelat din primul diapozitiv, pentru iniţializarea punctajului: 
Sub Initializare()  

P = 0  
End Sub 

 
b) un macro apelat din ultimul diapozitiv (vez figura 9.5 pentru exemplificare), 
pentru afişarea punctajului obţinut: 
Sub AfiseazaPunctaj()  
    MsgBox "Ai obtinut " + Str(P) + " puncte", _ 

vbInformation, "Rezultat" 
End Sub 
 
c) câte un macro pentru fiecare întrebare în parte, pentru a modifica punctajul P; în 
cazul nostru, fiecare răspuns corect al fiecărei întrebări are aceeaşi pondere în 
punctajul total, dar se pot imagina teste cu întrebări de ponderi diferite. 
Sub Intrebarea1() 
    raspuns = InputBox("Dati raspunsul dv", "Intrebarea 
1") 
    If raspuns = "c" Then P = P + 1 
End Sub 
Sub Intrebarea2() 
    raspuns = InputBox("Dati raspunsul dv", "Intrebarea 
1") 
    If raspuns = "a" Then P = P + 1 
End Sub 
Sub Intrebarea3() 
    raspuns = InputBox("Dati raspunsul dv", "Intrebarea 
1") 
    If raspuns = "c" Then P = P + 1 
End Sub 
 Am folosit funcţia Visual Basic "InputBox" care citeşte de la tastatură şi 
returnează valori de tip şir de caractere. 
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Abstract: 
This article makes an attempt to establish the main directions for reviving and 

developing the wholesale trade in the Republic of Moldova. 
Achieving this goal was possible by diagnosing the actual condition of the 

wholesale trade in the Republic of Moldova, analysing the principal indicators of its activity. 
In conclusion are exposed some proposals on the improvement of the 

organisational structure of the wholesale trade by means of perfectionating the marketing 
activity elements. 
 
 

În condiţiile tranziţiei la economia de piaţă e necesar de restructurat 
activitatea întreprinderilor comerţului en – gros şi de dezvoltat infrastructura 
deservirii clienţilor.  Pentru a realiza această problemă e necesar de realizat 
următoarele sarcini: 

2. Analiza indicatorilor principali realizaţi la întreprinderile comerţului en – gros 
pe forme de proprietate şi tipuri de activităţi în condiţiile reformării 
economice în republică; 

3. Analiza volumului şi structurii de vânzări cu amănuntul în republică, inclusiv 
în cooperaţia de consum ca factor important al intensificării dezvoltării 
vânzărilor în comerţul en – gros; 

4. Analiza actelor normative şi legilor, orientate spre stimularea activităţii 
întreprinderilor comerţului en – gros şi protecţia intereselor producătorilor 
autohtoni; 
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5. Elaborarea şi realizarea împreună cu organele administrative din teritoriu unui 
set de măsuri privind stabilirea relaţiilor de piaţă cu alţi agenţi economici care 
îndeplinesc funcţiile comerţului en – gros (Centrul de distribuire Metro etc); 

6. Crearea condiţiilor de stimulare a angrosiştilor cu privire la distribuirea 
prioritară a produselor fabricate de producători autohtoni şi în primul rând 
produsele agricole de la întreprinderile din republică; 

7. Elaborarea şi alegerea direcţiilor prioritare de dezvoltare a comerţului en – 
gros pentru a crea un sistem logistic unic de distribuire a mărfurilor; 

8. Crearea structurilor organizatorice moderne de formare, revigorare şi 
funcţionare eficientă a comerţului en – gros în republică. 

Vom dezvălui fiecare sarcină pe larg.  
Asigurarea metodică a procesului de dezvoltare a comerţului en – gros 

presupune elaborarea unor strategii logistice optime de distribuţie după schema: 
“culegerea datelor – modelarea şi simularea – elaborarea recomandărilor” 1)

                                                           
1 Bender S. Paul, Elaborarea strategiilor logistice optime. – Managementul logisticii şi 
distribuţiei. Redactor coordonator John L. Gattorna. Ed. Teora, Bucureşti, 2001, p. 126 - 
127  

: Prima 
etapă presupune determinarea necesarului de date pentru organizarea eficientă a 
operaţiunilor, inclusiv date despre: prognozarea vânzărilor, costurile de transport, 
de depozitare, aprovizionare etc. Etapa a 2 – a presupune crearea unui algoritm şi 
model matematic, care va reproduce toate caracteristicile parametrilor dezvoltării 
comerţului en – gros. Executorii departamentului de logistică vor crea modele 
automate fără a avea o pregătire specială în modelarea matematică sau în 
prelucrarea datelor. Etapa a 3- a presupune sintetizarea rezultatelor obţinute într-un 
set de recomandări care vor fi implementate în practică. în acest scop e raţional de 
elaborat planul – business care va indica termenele de executare şi resursele 
necesare. 

Una din sarcinile principale pentru revigorarea şi dezvoltarea comerţului 
en – gros în republică este efectuarea analizei indicatorilor principali, realizaţi la 
întreprinderi pe forme de proprietate (tab. 1) 

Datele tabelei indică, că cea mai mare pondere în a. 2003 în volumul 
circulaţiei mărfurilor în comerţul en - gros a ocupat-o proprietatea privată cu o 
pondere în volumul circulaţiei mărfurilor  de 64,7% şi cu un număr mediu  de 
salariaţi cu o pondere de 77,2%. 
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Tabelul 1 
Indicatorii principali realizaţi de întreprinderile de comerţ cu ridicata  

şi cu amănuntul pe forme de proprietate (în mil. lei, %) 

Forme de proprietate Cifra de afaceri 
(mil .lei) % 

Numărul 
mediu de 
salarizaţi 

(mii 
persoane) 

% 

Total  
Din care pe forme de 
proprietate: 
Publică  
Privată  
Mixtă (publică +privată) 
A întreprinderilor mixte 
(RM +străină) 
Străină  

15589,3 
 
 

54,0 
10090,6 

150,4 
 

3340,1 
       1954,2 

100 
 
 

0,3 
64,7 
1,0 

 
21,4 
12,5 

30,66 
 
 

0,61 
23,66 
0,985 

 
2,98 
2,43 

100 
 
 

2,0 
77,2 
3,2 

 
9,7 
7,9 

Sursa: Rezultatele anchetei structurale în întreprinderi în a. 2003 Departamentul 
Statistică şi Sociologie a RM , Chişinău, 2004, pag. 36-37. 

 
Pe locul doi sau plasat întreprinderile mixte (RM +străină) cu o pondere 

în volumul circulaţiei mărfurilor de 21,4%, iar în numărul total mediu de salariaţi – 
cu o pondere de 9,7%. 

Totodată analiza indicatorilor principali realizaţi de întreprinderile de 
comerţ en - gros  cu numărul de salariaţi peste 50 de persoane indică altă pondere 
pe forme de proprietate (tabelul 2). 

Datele tabelului 2 indică, că la întreprinderile cu numărul mediu de 
salariaţi de peste 50 persoane în comerţul en-gros pe primul loc după volumul 
circulaţiei mărfurilor se plasează întreprinderile mixte (RM +străine) cu o pondere 
de 49,4%, întreprinderile cu proprietate străină se plasează pe locul doi cu o 
pondere de 26,87%, iar întreprinderile private se plasează numai pe locul trei – cu o 
pondere de 21%. După criteriul numărului de salariaţi pe locul întâi s-au plasat 
întreprinderile private cu o pondere de 50,1%, iar pe locul doi – corespunzător s-au 
plasat întreprinderile străine cu o pondere de 21,1%. 

Prezintă interes analiza indicatorilor realizaţi la întreprinderile de comerţ 
pe tipuri de activităţi (tabelul 3). 
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Tabelul 2 

Indicatorii principali realizaţi  de întreprinderile de comerţ cu ridicata  
şi cu amănuntul, cu numărul mediu de salariaţi peste 50 de persoane,  

pe forme de proprietate a. 2003 
Forme de proprietate Cifra de 

afaceri 
(mil. lei) 

% Numărul 
mediu de 
salarizaţi 

(mii 
persoane) 

% 

Total  
Din care pe forme de proprietate: 
Publică  
Privată  
Mixtă (publică +privată) 
a întreprinderilor mixte  
(RM +străină) 
Străină  

5013,7 
 

29,1 
1053,7 

 
107,4 

2478,2 
1345,3 

100 
 

0,6 
21,0 

 
2,1 

49,4 
26,87 

7,23 
 

0,321 
3,62 

 
0,37 
1,37 
1,55 

100 
 

4,4 
50,1 

 
5,1 

18,9 
21,1 

Sursa: Rezultatele anchetei structurale în întreprinderi. Departamentul Statistică şi 
Sociologie a RM, Chişinău, 2004, pag. 36-37. 

 
Tabelul 3. 

Indicatorii principali realizaţi de întreprinderile de comerţ  
pe tipuri de activităţi în a. 2003 

 Cifra de afaceri Numărul mediu de 
salariaţi 

Vânzări, 
mil. lei 

% Mii, 
persoan

e 

% 

Total 
Inclusiv: 
1. Vânzarea, întreţinerea tehnică şi 

repararea autovehiculelor şi a 
motocicletelor. 

2. Comerţ cu ridicata şi de 
consignaţie. 

3. Comerţ cu amănuntul, repararea 
obiectelor de uz casnic şi 
personale. 

20293,2 
 
 
 

1376,9 
 

  15132,1 
 
 

3784,2 

100 
 
 
 

6,8 
 

 74,6 
 
 

18,6 

70,192 
 
 
 

5,941 
 

29,763 
 
 

34,488 

100 
 
 
 

8,5 
 

42,4 
 
 

49,1 

Sursa: Rezultatele anchetei structurale în întreprinderi în a. 2003. Departamentul de 
statistică şi Sociologie, Chişinău, 2004, pag. 38. 
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Datele tabelului 3 indică, că cea mai voluminoasă activitate îi aparţine 
comerţului cu ridicata şi de consignaţie, care a ocupat în a. 2003 o pondere în 
volumul vânzărilor totale pe republică de 74,6%, iar în raport cu numărul mediu de 
salariaţi  comerţul cu ridicata şi de consignaţie ocupă o pondere de 42,7% ce este 
mai mică faţă de comerţul cu amănuntul (49,1%). 

Analiza structurii vânzărilor cu amănuntul pe a. 2003 indică, că ponderea 
vânzărilor prin unităţi comerciale s-a redus de la 53,1% în a. 2000 până la 47,3% în 
a. 2003, iar ponderea vânzărilor prin pieţe a crescut de la 46,9% în a. 2000 până la 
52,7% în a. 2003 (tabelul 4). 

Tabelul 4 
Structura volumului de vânzări cu amănuntul în anii 2000-2003  

în Republica Moldova 
Indicatorii  1998 2000 2001 2002 2003 
Volumul de vânzări cu 
amănuntul – total, din 
care: 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

Unităţi comerciale 49,7 53,1 49,8 46,1 47,3 
Pieţe  50,3 46,9 50,2 53,9 52,7 
Din volumul total: 
- mărfuri alimentare 
-mărfuri nealimentare 

 
54,1 
45,9 

 
45,6 
54,4 

 
44,9 
55,1 

 
42,8 
57,2 

 
40,5 
59,5 

Sursa: Moldova în cifre. Culegere succintă de informaţii statistice. Chişinău, 2004, 
pag. 198. 

 
Datele tabelului 4 indică, că începând cu a. 2000 s-a schimbat esenţial 

raportul volumului de vânzări dintre mărfurile alimentare şi cele nealimentare. 
Astfel, ponderea mărfurilor nealimentare a crescut de la 45,9% în a. 1998 până la 
59,5% în a. 2003, din motivul apariţiei valutei străine acumulată de la cetăţenii 
Republicii Moldova plecaţi peste hotare. 

Prezintă interes, repartizarea volumului de vânzări cu amănuntul pe 
forme organizatorice, inclusiv pe cooperaţia de consum (tabelul 5). 

Datele tabelului 5 indică, că creşte în continuu ponderea volumului de 
vânzări cu amănuntul în societăţile cu răspundere limitată (SRL) de la 47,7% în a. 
2000 până la 52,5% în a. 2003, în  întreprinderile individuale - corespunzător a 
crescut de la 3% în a. 2000 până la 5,7% în a. 2003. 

Totodată se observă o diminuare a volumului de vânzări în cooperativele 
de consum de la 6,9% în a. 2000 până la 5% în a. 2003, precum şi a societăţilor pe 
acţiuni cu o scădere de la 35,3% în a. 2000 până la  31,8% în a. 2003. 
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Tabelul 5 
Analiza volumului de vânzări cu amănuntul în cooperaţia de consum  

faţă de alte forme organizatorico-juridice în a. 2003 
 2000 2001 2002 2003 

Mil. 
lei 

% Mil. 
lei  

% Mil. 
lei 

% Mil. 
lei 

% 

Volumul de 
vânzări cu 

amănuntul – 
total din care: 

 
 
 

3193,7 

 
 
 

100 

 
 
 

3792,1 

 
 
 

100 

 
 
 

4954,6 

 
 
 

100 

 
 
 

6869,7 

 
 
 

100 

Cooperative 
de consum 

 
219,0 

 
6,9 

 
246,6 

 
6,5 

 
296,9 

 
6,0 

 
344,2 

 
5,0 

Societăţi pe 
acţiuni 

 
1128,8 

 
35,3 

 
1333,3 

 
35,2 

 
1707,5 

 
34,5 

 
2182,3 

 
31,8 

Societăţi cu 
răspundere 

limitată (SRL) 

 
 

1521,9 

 
 

47,7 

 
 

1841,5 

 
 

48,6 

 
 

2473,6 

 
 

49,9 

 
 

3635,4 

 
 

52,9 

Întreprinderi 
individuale 

 
94,9 

 
3,0 

 
162,2 

 
4,3 

 
240,2 

 
4,8 

 
390,3 

 
5,7 

Întreprinderi 
de stat 

 
142,2 

 
4,4 

 
152,5 

 
4,0 

 
172,2 

 
3,5 

 
200,3 

 
2,9 

Alte 
întreprinderi 

 
86,9 

 
2,7 

 
56 

 
1,4 

 
89,2 

 
1,3 

 
117,2 

 
1,7 

Sursa: Moldova în cifre. Culegere succintă. Chişinău, 2004, pag .202-203. 
 
Motivele reducerii ponderii cooperaţiei de consum în volumul de vânzări 

de la 6,9% în a. 2000 până la 5% în a. 2003 faţă de alte forme organizatorice sunt 
următoarele: 
a) pierderea mijloacelor circulante proprii; 
b) impozite înalte; 
c) creşterea cheltuielilor legate cu sporirea taxelor pentru energia electrică, 

servicii comunale, transport etc.; 
d) capacitatea scăzută de cumpărare a populaţiei în localităţile săteşti; 
e) reducerea eficienţei distribuţiei mărfurilor cu participarea bazelor en-gros 

interraionale în cooperaţia de consum din cauză că cifra de afaceri a volumului 
circulaţiei produselor alimentare în magazinele de la sate este prea mică pentru 
organizarea livrărilor după schema: producător – baza angro interraională – 
magazin. 

Actualmente actele normative din RM (legea comerţului ş.a.) nu 
stimulează activitatea întreprinderilor comerţului en-gros, nu asigură protecţia 
intereselor producătorilor autohtoni. Ca rezultat dezvoltarea comerţului en-gros 
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continuă a fi în stare acută: există disproporţii în structurile şi formele 
organizatorice, s-au redus operaţiunile tehnologice în prelucrarea stocurilor de 
mărfuri, există un mare deficit în mijloace circulante, este organizată insuficient 
distribuţia mărfurilor de la producător până la consumator. Practic nu se efectuează 
la nivelul cuvenit sortarea şi formarea loturilor de mărfuri conform cerinţelor 
cumpărătorilor, lipsesc mijloace de control asupra calităţii mărfurilor, nu se 
efectuează acumularea stocurilor sezoniere, sistemul logistic de deservire al 
clienţilor este organizat insuficient. 

Pentru a lichida neajunsurile susnumite e necesar de elaborat o structură 
organizatorică în formă de Asociaţie a angrosiştilor sau de Piaţă Interraională 
Angro cu tehnologii moderne şi infrastructură deplină, care ar reflecta interesele 
statului, producătorilor autohtoni, comerţului şi consumatorilor. Această Piaţă 
Interraională Angro  trebuie să asigure integrarea funcţiei în promovarea mărfurilor 
până la consumatorul final. 

Structura constituirii şi dezvoltării comerţului en-gross în formă de Piaţă 
Interraională Angro (PIA) după caracterul său de activitate şi locul în sistemul de 
deservire cu mărfuri trebuie să menţină în subordinea sa întreprinderile 
angrosiştilor autohtoni şi în componenţa întreprinderilor producătoare mari. În 
calitate de participanţi ale târgurilor pot fi: pieţe raionale angro alimentare, 
iarmaroace, expoziţii cu demonstrarea mărfurilor noi, burse de mărfuri. 

Un rol deosebit în dezvoltarea comerţului en-gross pot avea structurile de 
intermediari: brokeri, dilerii, agenţii comerciali, care acţionează după porunca 
producătorilor autohtoni. 

O influenţă deosebită asupra activităţii comerţului en-gros în republică 
vor avea centrele de distribuţie Metro Cash and Carry Internaţional, care vor fi 
create în oraşul Chişinău (două centre), Bălţi (un centru) şi Cahul (un centru). 
Volumul circulaţiei mărfurilor va constitui 40 mln. euro. Metro Group este    
liderul pe piaţa mondială a comerţului en – gros. Compania Metro cash and Carry a 
fost fondată în Germania în a. 1964 cu filiale în 26 ţări şi peste 2310 magazine în 
lume. Compania îşi desfăşoară activitatea în 475 baze en – gros, având peste 77,3 
mii de lucrători. Compania este cea mai modernă formă a comerţului en – gros, 
care organizează autodeservirea clienţilor cu achitarea pe loc. Avantajele clienţilor 
constau în asigurarea unei game complete de produse sub un singur acoperiş, 
produse de calitate înaltă pentru o cerere profesională, servicii de primă clasă. Cota 
de vânzări pentru produse alimentare constituie de obicei 90%. Conform condiţiilor 
contractelor încheiate dintre Metro şi reprezentanţii Republicii Moldova 
sortimentul producătorilor autohtoni va constitui 70% din sortimentul total de 
mărfuri în mărime de 187 mii de poziţii. 

Un avantaj important al comerţului en – gros constă în faptul ca adaosul 
comercial va constitui în reţeaua comercială Metro numai 4,5%, iar în republică 
adaosul comercial este stabilit în mărime de 15 – 20%. 

În dirijarea comerţului en – gros va participa şi Statul, care va cuprinde 
totalitatea organelor administrative – teritoriale şi legislative, precum şi 
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mecanismul executării acestora. Funcţiile organelor administrative vor fi orientate 
spre reglementarea activităţii structurilor organizatorice a comerţului en – gros prin 
realizarea următoarelor sarcini: crearea condiţiilor de sporire a eficienţei activităţii 
întreprinderilor comerţului en – gros, determinarea direcţiilor prioritare în 
achiziţionarea şi repartizarea produselor agroalimentare pentru necesitatea Statului, 
implicare pârghiilor economice în funcţionarea mecanismelor Pieţei en – gros în 
republică, apropierea standardelor comerţului en – gros spre condiţiile locale în 
republică.  

Departamentul comerţului Republicii Moldova va efectua controlul 
situaţiei dezvoltării comerţului en – gros, va acorda ajutor în formarea fondurilor 
speciale pentru sprijinul activităţii angrosiştilor, asigurarea competitivităţii 
mărfurilor şi întreprinderilor en  - gros pe piaţă. Organele administrative în teritoriu 
vor controla documentaţia şi baza normativă, reglementată conform specificului de 
funcţionare a întreprinderilor en – gros în raioanele republicii. E necesar de 
elaborat un şir de acte legislative şi normative, orientate spre stabilizarea 
comerţului en – gros în relaţii cu alţi parteneri. 

Îmbunătăţirea comportării întreprinderilor comerţului en-gros în mediul 
concurenţial se va efectua în baza intensificării activităţii de marketing prin 
următoarele măsuri: cercetarea şi evaluarea  cererii cumpărătorilor şi ofertei de 
mărfuri; determinarea avantajelor proprietăţilor consumiste în crearea produsului 
nou; elaborarea politicii mobile de formare a preţurilor: organizarea deservirii 
calitative în procesul vânzării produsului; organizarea măsurilor eficiente de 
reclamă care vor stimula vânzarea produselor. Aceste măsuri de marketing sunt 
orientate spre luarea şi realizarea deciziilor privind lărgirea pieţelor bunurilor de 
consum. Evaluarea activităţii de marketing privind comportarea întreprinderilor 
comerţului en-gros în mediul concurenţial poate fi realizată cu ajutorul următorilor 
indicatori: 

a) ritmurile creşterii livrărilor en-gros; 
b) numărul de segmente cuprinse pe piaţă; 
c) ritmurile de creştere a cotei de piaţă şi volumului vânzărilor en-gros faţă de 

numărul comenzilor vechi şi noi; 
d) ritmurile schimbării stocurilor de mărfuri în depozite şi a produselor 

nerealizate; 
e) nivelul reânnoirii şi diversificării sortimentului de mărfuri; 
f) ritmurile creşterii reţelei de depozite în raport cu volumul producţiei şi a 

vânzărilor; 
g) ritmul creşterii livrărilor prin operaţiunile export-import. 

În baza analizei indicatorilor activităţii de marketing se poate de selectat 
zonele critice legate cu piaţa, mărfurile, preţurile şi de elaborat măsuri pentru 
sporirea competitivităţii întreprinderilor. 

Indicatorii activităţii de marketing sunt legaţi direct cu funcţiile 
marketingului: analitice, sortimentale, de distribuţie, comunicaţie, audit şi control. 
Eficienţa realizării acestor funcţii poate fi determinată prin următorii indicatori:  



Dezvoltarea  comerţului en - gros în Republica Moldova şi comportarea  
întreprinderilor acestora în mediul concurenţial 

 437 

 
ponderea comenzilor în volumul circulaţiei mărfurilor    
suma comenzilor 
volumul circulaţiei  , ponderea volumului circulaţiei mărfurilor, care 

revine la o comandă               volumul circulaţiei mărfurilor 
                                           numărul comenzilor         , volumul produselor 

în depozit în raport cu volumul circulaţiei mărfurilor     
           volumul produselor în depozit 
            volumul circulaţiei mărfurilor     , volumul circulaţiei mărfurilor care revine  
la o reclamaţie   volumul circulaţiei mărfurilor 
                                  numărul reclamaţiilor         ,      ponderea circulaţiei mărfurilor 
care revine la un client           volumul circulaţiei mărfurilor 
                                                          numărul de clienţi              . 

 
Indicatorii susnumiţi au caracter cantitativ. Însă e necesar de efectuat 

evaluări calitative, care pot schimba volumul vânzărilor. În această direcţie se 
organizează chestionarea dealerilor şi altor subiecţi în activitatea pe piaţă; se creăm 
eşantioane din consumatori, clienţi şi dealeri pentru a culege informaţii despre 
piaţă. Rezultatele chestionării permite a lua decizii în domeniul marketingului, 
inclusiv: decizii în domeniul activizării politicii sortimentale prin lărgirea şi 
reînnoirea sortimentului; activizării distribuţiei mărfurilor prin elaborarea unui 
sistem de stimulare a agenţilor comerciali; optimizarea canalelor de distribuţie şi 
căutarea furnizorilor noi.           
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Abstract: 
Marketing environment can be regarded as a group of factors and external powers, 

which the enterprise cannot manipulate and control them just as it like.  Marketing 
environment treat all external agents and powers, which by their interventions have an 
influence and affects changes from the market and in that form create many opportunities 
and risks. Therefore, marketing environment must be evaluated and investigated.  

 
 
Fenomenele ce se desfăşoară astăzi în industria uşoară a Republicii 

Moldova sunt comune tuturor ţărilor post-sovietice, care au decis în favoarea 
relaţiilor de piaţă în schimbul economiei planificate. Procesul de tranziţie la 
economia de piaţă în Republica Moldova se caracterizează printr-o pronunţată 
instabilitate economică şi socială, o evoluţie dezordonată a cererii, ofertei şi 
preţurilor, ceea ce face dificilă cercetarea şi explicarea trăsăturilor pieţei interne în 
această perioadă. 

În primul rând s-a redus considerabil ponderea mărfurilor industriei uşoare 
de la 12,3 în anul 1990 la 1,9 în anul 2000 şi a ajuns la 2,6 în 2003, în volumul 
totalul producţiei industriale. Pentru comparaţie vom constata, că ponderea 
industriei uşoare în volumul total al producţiei industriale alcătuieşte (%): în 
S.U.A. - 5,1. Marea Britanie - 4,7, Italia – 12,7, Franţa – 5,8, Turcia – 4,2 (fig. 1). 

E necesar de menţionat că industria uşoară este una din ramurile industriei, 
unde rotaţia mijloacelor circulante are viteza cea mai mare, oferind posibilitatea de 
a forma rezerve de lichidităţi, care sunt atât de necesare pentru reformarea 
economiei republicii. 
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Fig. 1. Ponderea industriei uşoare în volumul total al producţiei industriale 

 
Creşterea ritmică a fabricaţiei tricotajelor caracteristice perioadei 1975-

1990 a fost afectată în anul 1991 de o scădere moderată până la cifra de 52,3 mln. 
bucăţi. Apoi a urmat o micşorare bruscă a volumului tricotajelor fabricate în anul 
1995 până la 3,6 mln. bucăţi şi în perioada de până la anul 1999 a oscilat 
neînsemnat în jurul acestui nivel scăzut: de 4,5 mln. bucăţi în anul 1996, 3,0 mln. 
bucăţi în anul 1997, 3,08 mln. bucăţi în anul 2000 şi 3,12 mln. bucăţi în anul 2003. 
Volumul total al tricotajelor fabricate în 2003 s-a micşorat de 20 ori faţă de anul 
1990. Micşorarea volumului tricotajelor fabricate este rezultatul instabilităţii 
financiare a întreprinderilor condiţionată de anumiţi factori. Perioada înzestrării 
ritmice cu utilaj şi materie primă, existenţei comenzii de stat a fost schimbată cu 
trecerea întreprinderilor la forma de proprietate acţionară. Deja în anul 1996 
ponderea întreprinderilor nestatale în ramura fabricării tricotajelor era de 100%. 
Statul a pierdut controlul ramurii. Întreprinderile de sine stătător îşi determină 
strategia de activitate, îşi caută resurse financiare, achiziţionează materie primă, îşi 
caută piaţa de desfacere etc. Ramura a păşit spre economia de piaţă ne având 
mijloace circulante proprii şi surse pentru formarea lor. În condiţiile când preţurile 
la materia primă, resursele energetice cresc mai repede decât preţurile la produsele 
finite, formarea fondurilor de mijloace circulante din contul creditelor bancare este 
imposibilă. Termenii, condiţiile de creditare, dobânzile la nivelul de 23-27% anual 
fac producerea nerentabilă. Dacă comparăm această situaţie cu condiţiile de 
creditare a concurenţilor străini chiar din Turcia, unde dobânzile la credite sunt de 
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5-7%, constatăm că producătorii autohtoni sunt într-o situaţie nefavorabilă de 
creditare. 

Instabilitatea financiară a avut drept efect sistarea producerii la unele 
întreprinderi ale ramurii. La începutul anului 1995 în republică activau cinci mari 
întreprinderi de fabricare a tricotajelor: în oraşele Chişinău – S.A. „Steaua”, Bălţi – 
S.A. „Rada”, Cahul – S.A. „Tricon”, Soroca – S.A. „Stil” şi Râbniţa. În cadrul 
ramurii era respectat principiul specializării, astfel încât republica era asigurată cu 
tricotaje autohtone la toate poziţiile acestei grupe în modul următor: Râbniţa 
producea lenjerie de corp şi pentru noi-născuţi, Soroca producea tricotaje 
exterioare pentru copii, Cahulul fabrica tricotaje pentru femei, Bălţul fabrica 
tricotaje pentru copii, Chişinău producea articole de ciorăpărie şi tricotaje 
exterioare. În perioada anilor 1995-2003 s-au petrecut schimbări grandioase în 
ramura tricotajelor. Întreprinderile şi-au schimbat forma de proprietate cum am 
menţionat mai sus, unele întreprinderi mari cu utilaj modern şi cadre calificate, din 
cauza problemelor financiare au sistat activitatea. Aşa s-a întâmplat cu fabrica din 
Râbniţa în 1996, S.A. „Steaua” în 1999, S.A. „Stil” din Soroca n-a activat în 
perioada din 1996 până în 1998, iar după reluarea activităţii şi-a schimbat 
segmentul de piaţă pe care-l acoperea, acum produce tricotaje pentru femei. Au 
apărut un şir de întreprinderi mici, individuale, ce-şi desfăşoară activitatea în 
domeniul fabricării tricotajelor, care încearcă să acopere, cu produsele sale, 
segmentele de piaţă eliberate. De exemplu ÎI „Ponti” produce articole de 
ciorăpărie, dresuri, şosete pentru toate categoriile de consumatori şi de calităţi 
diferite la preţuri accesibile; ÎI „IuVas” fabrică lenjerie tricotată preponderent 
pentru bărbaţi şi copii, ÎI “Vascani” produce articole gen sport. Câmp de activitatea 
există, este nevoie de dorinţă şi resurse financiare. 

În continuarea am vrea să abordăm subiectul – calitatea. Frecvent se face 
auzită afirmaţia de genul: „calitatea hotărăşte succesul într-o luptă concurenţială şi 
avem nevoie de produse de o calitate foarte înaltă”. Considerăm această afirmaţie 
eronată. Competitivitatea produselor se apreciază de coraportul calitate-preţ. 
Diferenţele mari dintre nivelul de trai al populaţiei condiţionează cererea la mărfuri 
de diverse calităţi şi preţuri respective. De aceea problema competitivităţii nu poate 
fi redusă simplist la producerea mărfurilor de o calitate înaltă. La fiecare nivel de 
calitate a mărfurilor omogene se desfăşoară lupta sa concurenţială şi anume aici se 
pune accentul pe preţul mai mic. Având un nivel de calitate similar în această luptă 
poate învinge acel produs care are un preţ mai scăzut. 

Astăzi 50%, iar în unele cazuri şi 2/3 din magazine nu comercializează 
vestimentaţie indigenă. Comerţul este cointeresat în mărfurile din import, deoarece 
condiţiile de comercializare sunt mai avantajoase (achitarea după comercializare). 
E necesar de folosit un sistem de măsuri pentru cointeresarea comerţului în 
vânzarea mărfurilor autohtone, cum ar fi înlesniri fiscale, condiţii avantajoase de 
arendare a spaţiului comercial. 

Cu regret constatăm situaţia, că pe an ce trece volumul importurilor de 
mărfuri textile creşte. Aşa în anul 2003 a crescut importul grupei menţionate cu 
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4,7% faţă de anul 2000, iar ponderea în totalul importurilor a crescut de la 6,3% în 
anul 2000 până la 12,6% în anul 2003. Ar fi salutabil faptul dacă s-ar mări importul 
de materie primă pentru industria uşoară, dar cota importului creşte din contul 
produselor finite. Trebuie menţionat, că mai există şi un alt import – clandestin, 
care nu achită taxe şi impozite şi alcătuieşte 60-70% din vânzările la unele 
categorii de mărfuri. Ţările cu o economie dezvoltată folosesc pârghiile vamale 
pentru protejarea producătorilor săi autohtoni. Aşa, pentru exportul în Comunitatea 
Europeană a mărfurilor provenite din statele CSI, există restricţii pentru 34 tipuri 
de articole. Ele cuprind 100% tipurile de articole textile, 90% tipuri de confecţii şi 
tricotaje. Iar la noi acasă practic are loc procesul de eliberarea a pieţei interne 
pentru producătorii străini. Cu regret constatăm, că consumatorii apreciază 
mărfurile de import ca fiind de o calitate mai superioară. Acest stereotip ce s-a 
format încă în timpurile sovietice, când în ţară se importau mărfurile producătorilor 
occidentali cu renume mondial, astăzi nu poate fi transpus la acele mărfuri 
importate din Turcia, China, India. Dar anume ele astăzi deţin cota cea mai mare în 
importul confecţiilor şi tricotajelor. 

Rezervele consumatorilor faţă de produsele indigene nu sunt întemeiate. 
Întreprinderile s-au modernizat, au performanţe tehnologice, lucrează în 
permanenţă asupra programului său de activităţi şi portofoliului de produse. În 
acest context, un rol deosebit în formarea imaginii întreprinderilor în masa 
clientelei îi revine publicităţii. Dar publicitatea astăzi costă scump. Trebuie 
elaborate un şir de facilităţi pentru producătorii autohtoni, ca să-şi promoveze 
mărfurile sale pe piaţa republicii. Mărfurile autohtone merită aceasta. 

În favoarea acestei afirmaţii vorbeşte şi noul mod de colaborare cu 
investitorii străini a producătorilor de tricotaje, bazate pe principiul lohn-ului. Aşa 
partenerii străini aduc materia primă, modelele sale, iar producătorii autohtoni 
fabrică tricotaje, care sunt expediate comandatarului. Pentru lucrul îndeplinit 
comandatarii, în mare parte, se achită cu materie primă, materiale, astfel oferind 
posibilitate întreprinderilor să-şi asigure circuitul tehnologic şi fabricarea de 
modele proprii. Aşa astăzi conlucrează toate întreprinderile de tricotaje din 
republică: S.A. „Rada” din Bălţi lucrează cu parteneri germani; S.A. „Tricon” din 
Cahul lucrează cu parteneri italieni; S.A. „Stil” din Soroca lucrează cu parteneri din 
SUA. Acest mod de conlucrare oferă producătorilor anumite avantaje. În primul 
rând întreprinderile se asigură cu materie primă, fără a avea mijloace circulante. În 
al doilea rând, producătorii autohtoni au posibilitatea să studieze şi să se 
pregătească pentru cucerirea de pieţe noi fără cheltuieli suplimentare. În al treilea 
rând, întreprinderile au posibilitatea să se familiarizeze cu noile tehnologii, să 
aplice mecanismele de asigurare a calităţii produselor conform standardelor 
internaţionale de calitate seria ISO 9000. În al patrulea rând, s-au rezolvat unele 
probleme sociale cum ar fi reducerea şomajului în rezultatul încadrării muncitorilor 
în activitatea de producere. 

Modul acesta de conlucrare nu are efecte negative nici asupra 
întreprinderilor, nici a economiei în ansamblu şi reprezintă o formă de atragere a 
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investiţiilor străine în republică. În republică nu se produce utilaj pentru industria 
uşoară, iar spre exemplu, Germania deţine locul întâi în lume, asigurând 1/3 din 
exporturile de utilaje textile, Italia are 4 întreprinderi producătoare de utilaje pentru 
industria textilă, s-ar putea de negociat cu partenerii germani şi italieni ca în contul 
plăţilor pentru comenzile fabricate să se achite cu utilaj şi piese de schimb, fără ca 
acestea să fie supuse taxelor şi impozitelor vamale. La acest capitol întreprinderile 
autohtone de sine stătător trebuie să-şi determine necesităţile, iar statul trebuie să 
contribuie la îndeplinirea acestor tranzacţii. 

Analizând mediul economic în care îşi desfăşoară activitatea întreprinderile 
industriei uşoare şi a subramurii sale industria tricotajelor am constatat o diminuare 
a competitivităţii produselor indigene condiţionată de factorii externi. Aplicarea 
unui complex de măsuri ar contribui la reanimarea situaţiei existente. În primul 
rând, pentru asigurarea ramurii cu mijloace circulante ieftine, ar trebui oferite 
credite cu dobânzi mai mici, revăzute condiţiile de creditare a producătorilor 
autohtoni.  

În al doilea rând, ar putea fi micşorată taxa pe valoarea adăugată până la 8-
10%, ce ar contribui la micşorarea preţurilor cu ridicata.  

În al treilea rând, în scopul promovării produselor autohtone la posturile de 
televiziunea şi radio din republică să li se ofere producătorilor autohtoni servicii 
publicitare la preţuri mai reduse decât concurenţilor străini. 

În scopul protejării pieţei naţionale a produselor industriei uşoare, pentru 
producerea cărora în ţară există potenţial şi uman şi tehnic e nevoie de a limita 
importul acestor mărfuri aplicând pârghiile vamale. 

Industria uşoară fiind o ramură cu rotaţia mare a mijloacelor circulante, 
întotdeauna a fost generatorul industriei. Funcţionarea sa din plin va avea atât 
efecte economice ca: mărirea volumului produsului intern brut, creşterea 
defalcărilor în buget, în fondul social, cât şi efecte sociale; asigurarea cu noi locuri 
de muncă şi micşorarea şomajului. 

Exemplu ţărilor cu o industrie uşoară performantă ne-a condus la ideea că 
întreprinderile ramurii au nevoie de un organism independent, nedirijat de stat 
pentru coordonarea activităţilor ramurii. În Italia, care deţine locul întâi în lume 
după volumul producţiei industriei uşoare, este creat un consorţiu Parma Couture, 
care întruneşte 58 întreprinderi: 19 producătoare de vestimentaţie, 4 producătoare 
de utilaje, 6 de prelucrare a pieilor, 27 de fabricare a articolelor din piele şi 2 de 
fabricare a accesoriilor, Germania are Uniunea sa a producătorilor, Turcia are o 
uniune de export textil Itkib.  

Se cere o dirijare ştiinţific argumentată, un mod de gândire antreprenorial, 
pentru asigurarea unui succes pe piaţa autohtonă, întărirea poziţiilor pe piaţă şi 
protejarea ei. 
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Abstract: 
The work examines the strategic control of marketing (a marketing audit) as the 

most complex type of marketing control. The marketing audit is less studied as an important 
part of marketing control and also is not put into practice. According to the author’s opinion 
the elaboration of marketing audit formulae and methodology depends on the motivation of 
marketing concept regarding the accomplishment of long-run  strategy of sellers and buyers 
on the market. 
 
 

Controlul de marketing reprezintă un proces de măsurare şi evaluare a 
rezultatelor realizării unor programe de marketing. 

În literatura de specialitate [1,2] sunt evidenţiate trei forme de control: 
1. Controlul realizării planurilor anuale – prevede evaluarea şi cercetarea 

nivelului îndeplinirii sarcinilor anuale după volumul vânzărilor, beneficiului şi altor 
indicatori pentru unele produse sau segmente ale pieţei. Specialiştii compară indicii 
curenţi cu planul anual şi la necesitate, iau măsuri pentru a corecta situaţia. După 
Ph. Kotler această formă de control reprezintă controlul procesului de gestiune pe 
scopuri la diferite niveluri în baza analizei: distribuţiei, cotei de piaţă, raporturilor 
dintre cheltuieli de marketing şi volumul vânzărilor, financiare şi estimării de 
marketing [2]. Scopul acestui control este de a verifica dacă întreprinderea a atins 
indicii planificaţi pentru anul în curs privind vânzările, beneficiul şi alţi parametri. 
Specialiştii trebuie să calculeze indicii activităţii de piaţă a întreprinderii, să 
dezvăluie motivele aritmiei în activitatea întreprinderii şi să ia  măsuri pentru a 
lichida divergenţele dintre scopurile planificate şi rezultatele obţinute. Pentru a 
descoperi neajunsuri în îndeplinirea planului şi a corecta situaţia se folosesc 
metodele de control: analiza potenţialului de vânzare a mărfurilor, analiza cotei de 
piaţă, analiza corelaţiei dintre cheltuielile de marketing şi desfacere a mărfurilor. 
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poate fi realizat săptămânal, lunar, trimestrial etc., fiind parte a controlului anual. 
Ca regulă mai întâi se calculează toate cheltuielile pentru vânzarea mărfurilor, 
reclamă, ambalaj, transportare, apoi se calculează volumul cheltuielilor necesare în 
procesul vânzării pe fiecare canal, iar în final se calculează beneficiile şi pierderile 
pentru fiecare canal. 

Formele de control menţionate mai sus nu sunt suficiente pentru a garanta 
succesul întreprinderii pe piaţă şi o competitivitate stabilă pe termen îndelungat. De 
obicei aceste forme de control asigură activitatea curentă a întreprinderii fără o 
prognozare a situaţiei pe viitor.  Controlul este o funcţie a gestiunii şi face parte din 
următoarele funcţii de conducere: planificarea, organizarea, motivarea şi controlul.  

Marketingul este un proces de gestiune, iar succesul activităţii de 
marketing nu este determinat de eficienţa gestiunii strategice a întreprinderii. 
Obiectivul gestiunii strategice constă în trecerea întreprinderii din situaţia curentă 
în situaţia viitoare, determinată de conducerea de vârf. Strategia se formează sub 
influenţa a două grupuri de factori: a) situaţia strategică; b) scopul strategic. 
Obiectivul principal în gestiunea strategică este extinderea poziţiei întreprinderii 
care asigură o eficienţă maximală în activitatea sa în condiţiile mediului extern. 
Conceptul gestiunii strategice prevede trecerea întreprinderii dintr-o stare stabilă în 
alta odată cu schimbarea situaţiei strategice. 

Sistemul de gestiune are menirea să asigure viabilitatea întreprinderii pe 
termen îndelungat. În procesul analizei eficienţei gestiunii strategice se studiază 
stabilitatea rezultatelor pozitive pe un termen îndelungat. Pe de altă parte, eficienţa 
gestiunii strategice poate fi evaluată prin utilizarea deplină a potenţialului strategic 
al întreprinderii în situaţia concretă, deoarece rezultatele pozitive ale activităţii în 
sine nu dovedesc o eficienţă deplină. 

Procesul gestiunii strategice cuprinde trei faze: 
1. Planificarea strategică – prevede elaborarea strategiei, analiza poziţiilor 

strategice, cercetarea factorilor interni şi externi, cercetarea acţiunilor care vor 
conduce la dezvoltarea avantajelor concurenţiale. 

2. Organizarea strategică – presupune reglarea organizării întreprinderii în 
corespundere cu strategia aleasă. 

3. Controlul strategic presupune efectuarea  auditului, evaluarea strategiei 
de marketing şi nivelului executării acestea. 

Controlul strategic se bazează pe un audit larg prin folosirea abordării 
sistemice. În literatura de specialitate auditul este explicat ca un proces de culegere 
şi evaluare a informaţiei în corespundere cu activitatea profesională, care stabileşte 
nivelul corespunderii datelor anumitor criterii, normelor şi standardelor, iar  auditul 
sistemic presupune o abordare nouă privind efectuarea controlului eficacităţii 
gestiunii în diferite direcţii, inclusiv: audit tehnologic, organizaţional, economic, 
juridic şi social [3, p. 54-55].  

Auditul tehnologic prevede efectuarea controlului profesional a nivelului 
tehnic şi tehnologic în sfera producţiei. Auditul organizaţional presupune controlul 
procesului funcţionării întreprinderii în baza normelor aprobate, legilor şi 



Controlul de marketing şi auditul în gestiunea întreprinderiI 

 447 

principiilor organizării activităţii. Auditul economic prevede organizarea 
controlului respectării normelor economice, regulilor de calcul şi dărilor de seamă. 
Partea componentă a auditului economic este auditul contabilităţii. Auditul juridic 
reprezintă controlul executării legislaţiei în vigoare, documentelor statutare şi 
deciziilor luate de conducătorii întreprinderilor. Auditul social cuprinde controlul 
executării contractelor încheiate între conducere şi colectivul întreprinderii, 
respectării recomandărilor psihologice şi ergonomice la întreprindere. Fiecare tip 
de audit susnumit, la rândul său conţine un set de direcţii concrete privind 
efectuarea controlului respectării normelor şi standardelor. 

Controlul strategic al marketingului (sau auditul de marketing) este cel mai 
voluminos tip de control al marketingului, care cuprinde toate elementele activităţii 
de marketing, inclusiv următoarele etape: 

a) Pregătirea auditului – cuprinde contactul iniţial cu conducerea 
întreprinderii, determină ce doreşte conducătorul întreprinderii să schimbe în 
procesul gestiunii, pregătirea sarcinii în baza căreia se efectuează analiza 
problemei. 

b) Diagnosticarea – prevede dezvăluirea faptelor şi analiza acestora 
pentru a stabili în ce măsură se execută compartimentele planului activităţii de 
marketing la întreprindere. 

c) Planificarea – presupune elaborarea strategiei de marketing la 
întreprindere pentru a descoperi câştigul scăpat din vedere de la nerealizarea 
măsurilor de marketing. 

d) Realizarea – prevede participarea auditului în pregătirea şi executarea 
planului de acţiuni cu privire la realizarea strategiei de marketing a întreprinderii. 

e) Încheierea – cuprinde evaluarea rezultatelor lucrărilor efectuate de 
consultant, care întocmeşte darea de seamă finală despre efectuarea auditului. 

Auditul de marketing este cel mai puţin elaborat dintre toate tipurile de 
control. Metodele de efectuare a auditului de marketing nu sunt abordate şi nu-s 
aduse până la implementare în practică. Elaborarea insuficientă a auditului de 
marketing ca element-cheie în controlul de marketing împiedică utilizarea eficientă 
a măsurilor de marketing în practică. 

Controlul strategic prevede evaluarea critică a eficacităţii de marketing în 
ansamblu. Fiecare întreprindere trebuie să revadă periodic situaţia sa pe piaţă, 
folosind în acest scop un procedeu numit revizia sau auditul marketingului. 

Pentru început e necesar de elaborat conceptul şi procedura auditului de 
marketing în scopul de a-l aduce la nivelul tehnologiei de gestiune. De menţionat, 
că auditul de marketing ca obiect de cercetare reprezintă un tip nou al auditului de 
gestiune, orientat spre efectuarea unui control complex, sistematic, independent şi 
periodic. Auditul de marketing presupune controlul mediului extern al pieţei, 
scopurilor, strategiilor şi unor tipuri de activităţi de marketing îmbinate cu 
procedurile de control analitice ale întreprinderii în ansamblu şi unor unităţi 
economice. 
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Deseori ca obiecte ale auditului de marketing servesc: politica formării 
preţurilor, politica de stimulare a distribuţiei mărfurilor, organizarea controlului 
privind efectuarea şi evaluarea rezultatelor companiilor de reclamă, analiza 
structurii cheltuielilor pentru executarea măsurilor de marketing, elaborarea 
propunerilor privind optimizarea cheltuielilor de marketing, evaluarea proiectelor 
cu privire la poziţionarea produselor noi pe piaţă etc. 

Scopul auditului de marketing este evidenţierea problemelor şi noilor 
posibilităţi în domeniul businessului, unde întreprinderea poate obţine succese 
economice pe un termen îndelungat şi să formeze strategii de marketing pentru 
extinderea acestui succes. Principiile şi metodele auditului de marketing pot fi 
adoptate la cerinţele pieţei. Însă auditul de marketing ca direcţie independentă în 
consultanţa gestionară este elaborat insuficient, în pofida creşterii necesităţii în 
elaborarea unui algoritm de realizare a auditului de marketing. 

Principiile de bază ale auditului de marketing sunt: 
a) complexitatea – auditul de marketing trebuie să cuprindă toate tipurile 

de activitate în domeniul marketingului. În legătură cu aceasta auditul de marketing 
se deosebeşte de auditul funcţional, care este orientat spre activitatea unei 
subdiviziuni funcţionale a întreprinderii (secţia de distribuţie, secţia de formare a 
preţurilor, secţia de reclamă etc.); 

b) caracterul sistemic – auditul de marketing prevede o anumită 
consecutivitate a etapelor de diagnosticare al mediului intern şi extern al 
marketingului. După efectuarea diagnosticului trebuie de elaborat planul de acţiuni, 
care include propuneri pe termen scurt sau lung privind sporirea eficienţei generale 
a activităţii de marketing. Caracterul sistemic al auditului de marketing presupune 
revizionarea tuturor etapelor de elaborare a strategiei întreprinderii. 

c) periodicitatea – presupune efectuarea reviziei de marketing la 
întreprindere în intervale anumite de timp până la apariţia situaţiei critice în 
activitatea economică. În ţările dezvoltate economic auditurile de marketing se 
petrec cel puţin o dată în an, începând cu ciclul de planificare şi terminând cu 
auditul detaliat al mediului intern şi extern al întreprinderii. 

d) independenţă – prevede că auditul de marketing poate fi realizat 
autonom, prin metodele: autoaudit, audit încrucişat, audit din partea organizaţiilor 
superioare, audit realizat de un grup de experţi, audit extern etc. Ca regulă auditul 
de marketing este efectuat de către consultanţii independenţi, care au experienţă în 
domeniul auditului în diferite ramuri ale economiei. Sub acest aspect auditul de 
marketing se asociază cu consultanţa externă şi se studiază ca un element important 
în complexul consultanţei de gestiune. 

Auditul de marketing este un element al auditului de gestiune care mai 
cuprinde: auditul financiar, auditul personalului, auditul producţiei, auditul 
distribuţiei, auditul desfacerii. În prezent la etapa cea mai avansată de dezvoltare se 
află auditul financiar, deoarece activitatea financiară a întreprinderii este cea mai 
bine documentată şi se înscrie uşor în procesul auditului de gestiune. 
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Activitatea de marketing reprezintă un proces complex şi inovaţional care 
se bazează pe opiniile conducătorilor şi experţilor. Deosebirea dintre auditul de 
marketing şi alte tipuri de audit în procesul gestiunii constă în faptul, că în perioada 
executării auditorul - marketologul întotdeauna se confruntă cu două tipuri de 
variabile (sau alternative): a) variabilele operative, care sunt controlate de conducerea 
întreprinderii; b) variabilele necontrolabile ale mediului extern. Luând în consideraţie că 
marketologul-auditorul întotdeauna se ciocneşte cu ambele tipuri de variabile, în 
literatura de specialitate auditul de marketing este structurat în două părţi:  

a) auditul de marketing al companiei; 
b) auditul în ramură, ca parte principală a mediului extern. [4, p. 61-62] 
Auditul de marketing al companiei cuprinde elementele principale: auditul 

strategiei de marketing, auditul sistemului informaţional de marketing, auditul 
funcţiilor marketingului-mix etc. Auditul de marketing în ramură este compus din 
elemente structurale: furnizorii, intermediarii, concurenţii, pieţe cu destinaţie 
specială, cumpărătorii. Aceste elemente ne demonstrează un volum enorm de 
cercetări analitice în procesul efectuării auditului de marketing. 

Auditul de marketing include un chestionar pentru conducerea 
întreprinderii cu privire la starea elementelor mediului de marketing al 
întreprinderii. Actualmente nu există un algoritm detaliat privind implementarea 
auditului de marketing în practică cu cheltuieli minimale. 

Dezvoltarea insuficientă a auditului de marketing este cauzată de 
următoarele motive: 

a) lipsa unui concept argumentat al auditului de marketing; 
b) dificultăţile legate de revizia de marketing, reieşind din volumul mare 

de lucru, în condiţiile când se lucrează cu variabilele necontrolabile ale 
mediului extern. 

Scopul principal al auditorului de marketing este corectarea activităţii 
economice a întreprinderii şi asigurarea unui succes economic pe termen 
îndelungat. Atingerea acestui scop în condiţiile economiei de piaţă e posibilă numai 
în cazul, când întreprinderea dispune de avantaje concurenţiale stabile. Prezenţa 
acestui scop permite atragerea atenţiei asupra necesităţii efectuării reviziei 
complexe a activităţii economice a întreprinderii pentru a obţine victoria în lupta 
concurenţială pe piaţă. 

În prezent apare problema elaborării algoritmului auditului de marketing. 
Esenţa elaborării algoritmului constă în armonizarea analizei şi controlului de 
marketing, care reprezintă numai un element a procesului integral de marketing, iar 
procesul la rândul său este o parte componentă a sistemului modern managerial al 
întreprinderii. 

Alegerea corectă a conceptului de marketing în corespundere cu nivelul 
dezvoltării relaţiilor de piaţă este punctul de plecare în elaborarea procedurii 
auditului de marketing. Putem trage concluzia, că numai alegerea argumentată a 
conceptului de marketing poate servi ca condiţie principală în elaborarea 
algoritmului şi tehnologiei petrecerii auditului de marketing. 
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Analiza situaţiei controlului în Republica Moldova indică că auditul este 
organizat de către 70 organe de control . În întocmirea graficelor de control 
organele respective nu se ţin de oarecare condiţii. Conform datelor 
Departamentului de dezvoltare a sectorului real  al economiei a Ministerului 
Economiei Republicii Moldova, (OFFICE №38 din 8 octombrie 2003) unii agenţi 
economici se supun controalelor aproape 20 ori pe an din partea organelor de 
control. De exemplu, în a. 2002 colaboratorii poliţiei au controlat o întreprindere de 
7 ori, lucrătorii staţiei sanitare şi epidemiologie – de 6 ori, pazei salvgardatei de 3 
ori, sferei ecologice – de 3 ori, inspectoratului fiscal – de 4 ori. 

De menţionat că în calitate de obiecte pentru control sunt luate 
întreprinderile mici individuale sau societăţile cu răspundere limitată (SRL), care 
nu influenţează esenţial la formarea bugetului republicii sau Produsului Intern Brut 
(PIB). De exemplu, în trimestrul al 3-lea al a. 2003 Inspectoratul Fiscal de Stat al 
Republicii Moldova a planificat pentru controlare şi audit 2790 întreprinderi, dintre 
care numai 90 sunt societăţi  pe acţiuni, iar 2700 reprezintă întreprinderi 
individuale sau  SRL. Putem trage concluzia, că activitatea acestor organe de 
control este ineficientă şi numai prin aceste forme de control îşi justifică existenţa 
în condiţiile crizei economice.        
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Abstract: 
The aim of the paper is to present the principles of economic liberalism, largely put 

into practice in Romania, thus contributing to qualitative changes within the national 
economy. 
 Particularly during the last decades (the last two or three decades) of the 19

 

th

 Toate acestea s-au răsfrânt negativ asupra evoluţiei vieţii economice din 
ţara noastră, concretizate în nivelul scăzut al venitului naţional şi implicit, în 
nivelul de viaţă scăzut al majorităţii populaţiei ţării. Problema economică 
fundamentală a acestei perioade istorice a constituit-o strategia dezvoltării 
economice complexe şi independente a României. Se cereau clarificate mai multe 

 
century, after having conquered its independence, Romania could develop its own economic 
policy able to answer mainly those interests concerning the industrial production. 
 
 

Lovind din toate părţile sistemul feudal din Ţările Române, revoluţia din 
1848 a stimulat, în mare măsură, evoluţia societăţii româneşti în direcţia economiei 
moderne de piaţă. După Unirea din 1859, s-a accelerat dezvoltarea României pe 
linia economiei moderne de piaţă. Comparativ cu ţările din Europa Occidentală, 
acest proces a prezentat, în România, mai multe particularităţi. 
 1. Dominaţia străină, jefuirea avuţiilor poporului român, slăbiciunile 
burgheziei naţionale, nu au permis înlăturarea deplină, nici a instituţiilor medievale 
şi nici a dominaţiei străine; 
 2. În lupta de concurenţă pe plan mondial, ţara noastră era dezavantajată 
datorită slăbiciunilor pe care le prezenta economia naţională; capacitatea mică de 
acumulare, volumul de investiţii redus, cât şi situaţia apărută ca urmare a aplicării 
politicii liberului schimb, de pătrunderea pe piaţa internă a mărfurilor şi 
capitalurilor străine; 
 3. Lupta dintre burghezie şi moşierime pentru acapararea posturilor publice 
de comandă, precum şi o serie de evenimente nefavorabile pe plan regional şi 
internaţional (cum ar fi de exemplu, războaiele) au complicat şi mai mult situaţia în 
România celei de-a doua jumătăţi a secolului al XIX-lea. 

                                                 
* Profesor universitar  doctor, Universitatea Bacău 
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probleme, între care: cu ce începem dezvoltarea economiei: cu agricultura 
tradiţională sau industria modernă? Să menţinem profilul ei economic agrar sau 
dimpotrivă să trecem la diversificarea economiei naţionale punând accent pe 
industrie? De asemenea, se punea problema creării unor reţele de transport şi 
comunicaţie moderne, a unei reţele de instituţii de credit puternice. 
 Probleme contradictorii au ridicat atitudinea României faţă de mărfurile şi 
capitalurile străine, respectiv alternativa liber-schimbistă, sau protecţionism în 
politica externă a ţării. Majoritatea gânditorilor au înţeles obiectivul economic al 
acestei etape, şi anume dezvoltarea şi modernizarea economiei, dar între diferite 
categorii de economişti erau deosebiri foarte mari în legătură cu mijloacele care 
trebuiau folosite pentru atingerea acestui obiectiv. Opţiunile economiştilor, pentru 
un tip sau altul de dezvoltare decurgeau din interesele pe care le apărau, fie 
naţionale, fie de grup. 
 În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, se pot distinge în ţara noastră, 
mai multe curente de gândire economică, între care curentul liberal ocupa locul 
central, fiind principalul susţinător al modernizării economiei româneşti. Apariţia 
unor controverse în sânul lui, datorită poziţiei burgheziei şi moşierimii, a dus la 
scindarea curentului liberal în două categorii: 
 1. o minoritate mai fermă şi consecventă adeptă a industrializării României 
şi a industriei naţionale, reprezentanţii ei fiind numiţi promotori ai 
„naţionalismului economic”, ca de exemplu; M. Kogălniceanu, D.P. Marţian, B.P. 
Haşdeu, A.D. Xenopol, M. Eminescu, G. Bariţiu, Ioan Roman, E. Constantinescu, 
I.N. Anghelescu etc.; 
 2. majoritatea moderată a liberalilor, care acorda prioritate agriculturii şi 
comerţului, având ca reprezentaţi pe N. Suţu, Ioan Ghica, Ion Ionescu de la Brad, 
Eric Winterhalder etc. 
 O primă întrebare care se pune este: Când începe să se manifeste 
liberalismul în România ?  Termenul de liberal a fost folosit pentru prima dată în 
România, în martie 1862. Iată ce spune în acest sens A.D. Xenopol: „Cea întâi 
dată când am întâlnit termenul de liberali în dezbaterile parlamentare este în 
şedinţa din 21 martie 1862, când deputatul Cernătescu spune: cealaltă parte de 
ţară este compusă din liberali şi conservatori”1

 Liberalismul – spune Gh.I. Brătianu, folosind definiţia dată de M. 
Manoilescu –  „rămâne prin caracteristica sa originală şi originară, cultul 
individualităţii, liberalismul încurajează proprietatea, întreprinderea, iniţiativa 
individuală”

. 

2. El este deci, mai mult decât o formulă politică, „este o îndrumare 
economică şi socială”3

                                                 
1 Xenopol, A.D., - Istoria partidelor politice în România, Librăria Stănciulescu, Editura 
Albert Ban, Bucureşti, 1921, p. 549 
2 Brătianu, Gh. I., - Liberalism şi democraţie, Extras din Revista “Libertatea”, Tipografia de 
artă şi Editură, Leopold Geller, Bucureşti, 1936, p. 9 
3 Ibidem 

. 
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 Abordând rolul şi importanţa liberalismului economic în trecutul ţării 
noastre, Gh.I. Brătianu emite două teze: prima este de ordin istoric; „liberalismul  - 
spune autorul – este o rupere a continuităţii istorice, crearea unui regim 
artificial; este o formă politică şi socială, importată din Apus, copiată după 
modelul apusean, fără a ţine seama de realitate, de tradiţie, de datină, de fondul 
specific al neamului şi al pământului românesc”4

 A doua teză emisă de Gh.I. Brătianu: „crearea, sub presiunea 
capitalismului străin, a clasei burgheze, în mare parte de origine străină – 
potrivnică prin interesele ei comerciale şi industriale dezvoltării agriculturii, a 
ţărănimii …”

. 

5

 Nesusţinând în totalitate ideile promovate de Gh.I. Brătianu, Ştefan 
Zeletin, spunea într-o scrisoare adresată acestuia, că „liberalismul român se trage 
din rădăcini istorice proprii în trecutul nostru, că dezvoltarea sa stă în legătură 
organică cu însuşi procesul de dezvoltare a României moderne în a cărei osatură 
el – liberalismul – alcătuieşte piesa cea mai de seamă”

. 

6

 Ori de câte ori a fost vorba de teoria generală a liberalismului, s-a ironizat 
concepţia despre „contractul social”, prin care individul renunţă la o parte a 
libertăţii sale pentru a câştiga în schimb mai multă apărare din partea statului. 
„Cutez să afirm – spune Gh.I. Brătianu – că în istoria modernă a României, 
contractul social există. Ce este altceva - continuă el  – această Constituţie de la 
1866, care ne-a dat monarhia constituţională şi dinastia străină, decât contractul 
social şi politic, prin care naţiunea noastră, prin reprezentanţii ei, îşi însuşeşte, 
acceptă instituţiile ei fundamentale de ieri şi de astăzi în schimbul acestei îndoite 
garanţii necesare dezvoltării sale; stabilitate înăuntru şi prestigiu în afară”

. 

7

 Primul care a introdus gândirea liberală în literatura noastră economică a 
fost N. Suţu. El a reuşit să transmită „ideile lui A. Smith şi D. Ricardo prin 
intermediul lui J.B. Say şi Michel Chevalier, cu ajutorul cărora încearcă să 
găsească răspunsuri problemelor progresului economic al Moldovei şi ale 
Principatelor Unite”

. 

8

                                                 
4 Ibidem, p. 13 
5 Ibidem 
6 Ibidem 
7 Ibidem, p. 15 
8 Murgescu, C., - Mersul ideilor economice la români. Epoca modernă, vol I, Editura 
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1987, p. 276 

. 
 Strategia dezvoltării moderne şi independente a României impunea pentru 
început un răspuns clar la două întrebări: 
 1. Care trebuie să fie ramura economică cheie în ansamblul diviziunii 
sociale şi internaţionale a muncii, pentru ca ţara să înainteze cât mai rapid pe calea 
dezvoltării: industria sau agricultura? 
 2. Ce politică externă este mai avantajoasă pentru ţara noastră: liberul 
schimb sau protecţionismul? 
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 Opţiunea economiştilor de orientare conservatoare şi liberală moderată a 
fost sintetizată în teoria „România – ţară eminamente agricolă”. Această teorie, 
dintr-un început redă un adevăr pe care nu-l putem ocoli, şi anume, ponderea 
covârşitoare a agriculturii în cadrul economiei naţionale, la începutul dezvoltării ei 
moderne. Însă, pe parcursul înaintării României pe calea economiei de piaţă, 
această teorie vine să motiveze opţiunea social-politică a moşierimii. Ei au adus o 
serie de argumente cu privire la prioritatea agriculturii faţă de toate celelalte ramuri 
ale economiei naţionale, inclusiv industria, între care faptul că reprezenta ocupaţia 
tradiţională a poporului român şi că dispuneam de condiţii naturale favorabile 
dezvoltării acestei ramuri, era cel mai important. 
 Alte argumente evidenţiau dificultăţile pe care le avea ţara noastră în 
dezvoltarea industriei, urmare a insuficienţei capitalurilor şi a mâinii de lucru 
calificate, starea nesatisfăcătoare a învăţământului. Adepţii teoriei „România – 
ţară eminamente agrară” au criticat intervenţia statului în economie şi s-au 
pronunţat împotriva protecţionismului vamal, neluând în considerare faptul 
cunoscut că însăşi ţările occidentale au practicat un protecţionism dur pe timpul 
când au început să-şi dezvolte industria. 
 Reprezentanţii gândirii economice industrialiste au pedalat pe teza 
necesităţii dezvoltării industriale a României văzând în procesele transformatoare 
în plan economic şi social, ce aveau loc în ţara noastră, condiţiile stimulării acestor 
procese. Dintre acestea – aşa cum sublinia Costin Murgescu, amintim: 

- progresele economiei marfare, lărgirea pieţei interne şi sporirea rolului 
comerţului exterior; 

- crearea cadrului instituţional necesar intensificării circulaţiei mărfurilor şi 
ridicării acesteia pe o nouă treaptă de dezvoltare (sistem bancar, construcţii 
de căi ferate, legislaţie civilă şi comercială unitară); 

- existenţa unor importante disponibilităţi de capital la moşieri, ca urmare a 
despăgubirilor primite cu ocazia reformei agrare, şi la masa de arendaşi 
care exportau fie pământurile absenteiştilor, fie domeniile statului, 
disponibilităţi pe care prelungita criză agrară din ultimul sfert de secol le 
împingea spre noi plasamente; 

- creşterea cerinţelor legate de organizarea tânărului stat, în primul rând a 
furniturilor pentru armată şi pentru celelalte instituţii de stat; 

- pătrunderea capitalului străin în economia românească; 
- apariţia unui mare număr de ţărani liberi, din punct de vedere juridic, dar 

care, lipsiţi de pământ erau nevoiţi să-şi vândă forţa de muncă pe 
proprietăţile moşiereşti sau să caute de lucru la oraşe9

 Curentul de gândire economică industrialisă a militat, prin iluştrii ei 
reprezentanţi, în mod deosebit pentru apărarea intereselor economice vitale ale 
României moderne, pentru ca independenţa politică şi cea economică să se 
intercondiţioneze reciproc. Dezvoltarea economică şi consolidarea economiei 

. 

                                                 
9 Ibidem, p. 323-324 
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naţionale reprezentau pentru ei obiectivele fundamentale ale luptei pentru existenţa 
şi viitorul naţiunii române. În acest cadru, ei au afirmat de nenumărate ori că 
progresul şi independenţa naţională sun de neconceput fără dezvoltarea industriei, 
iar un rol important trebuie să-l aibă statul prin pârghiile lui economice. 
 Promotori ai diversificării economiei naţionale, ei au susţinut cu tărie, 
problema intercondiţionării dintre ramuri şi subramuri în procesul creşterii 
economice. Concepţia lor vizează legătura, înainte de toate, dintre industrie şi 
agricultură, fără a neglija însă celelalte ramuri economice, cum ar fi comerţul, 
transporturile, sistemul de credit, cultura, învăţământul şi promovarea ştiinţei. 
 Concepţia lor avea drept idee călăuzitoare convingerea că, pe baza liberului 
schimb, România nu putea să recupereze rămânerea în urmă faţă de alte state, 
făcând posibilă dependenţa economică a ţării de marile puteri industriale. 
Protecţionismul este considerat ca o necesitate obiectivă pentru o anumită perioadă 
de timp a dezvoltării economice. Reprezentanţii gândirii economice industrialiste 
au arătat, de fiecare dată, pierderile pe care ţara noastră le suferea de pe urma 
schimburilor comerciale cu ţările industrializate. Au dovedit practic locul ce era 
destinat ţării noastre în cadrul diviziunii internaţionale a muncii, denunţând 
transformarea ei în furnizoare de produse agricole şi materii prime, în piaţă de 
desfacere pentru produsele industriale ale marilor puteri. 
 Pe baza celor subliniate mai sus, conchidem că principiile liberalismului 
economic au avut o largă aplicabilitate în România, contribuind la schimbarile 
calitative ce au avut loc în cadrul economiei naţionale. Cu deosebire în ultimele 
două-trei decenii ale secolului al XIX-lea, după cucerirea independenţei, România 
devine capabilă să promoveze o politică economică conform intereselor ei, cu 
deosebire în direcţia stimulării producţiei industriale. 
 Demn de subliniat şi de reţinut este, în acelaşi timp, atitudinea pozitivă pe 
care avut-o burghezia română faţă de problemele economice ale ţării noastre. Chiar 
dacă au existat numeroase piedici în procesul de afirmare şi modernizare a 
economiei româneşti, între care: nivelul scăzut al acumulării interne, lipsa forţei de 
muncă calificate, a instituţiilor de credit, consecinţele nefaste ale aplicării politicii 
economice liber-schimbiste, consider că liberalismul economic, principiile lui au 
fost îmbrăţişate în totalitate de opinia publică românească. Gânditorii burgheziei 
române liberale au înţeles că fundamentale erau făurirea statului unitar român şi 
dezvoltarea şi modernizarea complexului economic naţional. 
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MANIPULAREA CONSUMATORULUI  

PRIN PUBLICITATE 
 

Mihaela TĂRULESCU *

 
 Abstract: 

It is said that we live in a period of informational explosion, that we are assaulted by 
information, whether we want it or not. Understanding the persuasive character of 
advertisement means protecting ourselves against the poor quality of products, against 
being mastered by the producers of goods (food, clothes, etc.). 
 
 

 

 Manipularea este definită, în dicţionarul explicativ de jurnalism, relaţii 
publice şi publicitate, ca fiind „o formă de comunicare alterată folosind în doze 
variabile argumentarea tendenţioasă, minciuna, informaţii trunchiate, aranjate, puse 
în scenă, […] prin care se urmăreşte crearea la un individ, grup, clasă a unor opinii 
eronate, fiind bazate pe informaţii incorecte”.1

• Ziaristul care face un comentariu este foarte cunoscut. I se preia punctul de 
vedere pentru că este faimos, sau este de la un ziar sau de la o revistă de 
prestigiu. Este la modă. Această situaţie poartă numele de efect de 
prestigiu al mass-mediei. 

 
 Prin manipulare înţelegem astfel acţiunea de a influenţa prin mijloace 
specifice opinia publică, încât persoanele manipulate să aibă impresia că acţionează 
conform ideilor şi intereselor proprii. În realitate, însă, ele preiau o părere 
(argumentare, idee, evaluare) care nu le aparţine, ci le-a fost indusă prin diferite 
mijloace. Iată câteva exemple: 

• Ni se spune că majoritatea oamenilor cred lucrul respectiv. Noi nu vrem să 
fim mai prejos; nu avem tăria unei opinii separate. Este vorba de forţa 
opiniei majoritare. 

• Ni se spune că părinţii au idei învechite. Tinerii ştiu ce vor. Noi suntem 
tineri şi nu putem fi de acord cu cei bătrâni. Este vorba de folosirea unor 
mecanisme sau trăsături psihologice pentru a obţine efectul dorit (de cele 
mai multe ori alegerea unor produse). 

 Manipularea mai poartă şi numele de „violenţă simbolică”. Nu suntem 
bătuţi, bruscaţi, forţaţi să credem sau să facem ceva. Cunoscându-se felul de a fi, 
specificul vârstei sau alte particularităţi, putem fi determinaţi să credem ceea ce o 

                                                 
* Preparator universitar, Universitatea „George Bacovia” din Bacău 
1 Popescu, Florin Cristian, Dicţionar explicativ de jurnalism, relaţii publice şi publicitate, 
Editura Tritonic, Bucureşti, 2002, p. 210 
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persoană sau un grup de persoane şi-a propus să ne facă să credem. Dacă am fi 
întrebaţi cine ne-a influenţat, am răspunde cu mândrie că nimeni. Pe asta mizează 
cei care ne manipulează: pe hotărârea noastră de a nu ne lăsa „duşi de nas”, de a 
crede ceea ce vrem noi să credem. Din nefericire însă, în manipulare, suntem aduşi 
în situaţia de a vrea ceea ce au hotărât alţii că trebuie, astfel încât ei să-şi atingă 
scopurile. 
 În activitatea de marketing se acordă o atenţie deosebită factorilor ce 
influenţează asupra comportamentului consumatorului. Aceşti factori sunt: 

• de nivel cultural – ei exercită cea mai mare influenţă asupra 
comportamentului consumatorului, cultura fiind cauza principală ce 
determină cerinţele şi comportamentul omului. 

• de ordin social – familia, grupurile de referinţă – colective mari de oameni, 
cărora le aparţine individul şi cu care acesta intră în contact. 

• de ordin personal – vârsta, stagiul de viaţă familială, ocupaţiile, situaţia 
economică, tipul personalităţii şi concepţia fiecăruia despre sine. 

• de ordin psihologic – motivaţia, percepţia, însuşirea concepţiei, atitudinea, 
comportamentul. 

 Cunoscându-se toţi aceşti factori şi modul lor de influenţare a 
consumatorului se poate ajunge, prin publicitate, la devierea comportamentului 
acestuia în direcţia dorită. 
 Un tip de manipulare, folosit în marketing, este „manipularea atenţiei 
selective”.2

• Intensitatea – se referă la energia disipată de stimuli şi la variaţia acesteia 
în timp. În publicitate se foloseşte creşterea bruscă a intensităţii stimulului, 
pentru a provoca şi a capta atenţia involuntară. Acest efect de captare a 
atenţiei se poate obţine şi prin diminuarea neaşteptată a intensităţii 
stimulului. 

 Stimularea atenţiei selective este posibilă pe seama a două categorii de 
factori. Prima categorie se referă la caracteristicile stimulilor care se impun 
atenţiei, iar cea de-a doua la caracteristicile individului expus la stimuli. 
 Caracteristicile stimulilor sunt următoarele: 

• Mărimea – se referă la durata, spaţiul şi suprafaţa pe care un stimul le 
ocupă sub aspect vizual, auditiv, olfactiv, tactil sau gustativ. Atenţia şi 
retenţia variază aproximativ proporţional cu pătratul suprafeţei sau duratei 
– lucru valabil atât în presa scrisă, cât şi în clipurile video. 

• Culoarea – percepţia culorilor evocă amintiri şi trăiri mai intense. Ca 
regulă  generală, mesajul publicitar color este mai atractiv şi captează 
atenţia mai uşor decât mesajul în alb şi negru. 

• Mişcarea – mesajul mobil exercită, în general, o forţă de atracţie superioară 
celui static. Mişcarea şi dinamica forţează percepţia mesajului. Poate fi 

                                                 
2 Prutianu, Ştefan, Comunicare si negociere in afaceri, Ed. Polirom, Iasi, 1998, p. 205 



Manipularea consumatorului prin publicitate 

 459 

obţinută prin afişaje mobile, afişaj electronic intermitent, succesiuni rapide 
de imagini. 

• Contrastul şi surpriza – contrastul face ca lucruri diferite să pară şi mai 
diferite. De exemplu un preţ mic lângă altul mare pare mai mic decât este. 

• Plasamentul – în interiorul unei pagini, a unui poster sau panou, 
intensitatea impactului perceptual diferă semnificativ în funcţie de zona în 
care este plasat mesajul. Mesajul publicitar, în presa scrisă, poate fi plasat 
într-o anumită pagină a unei publicaţii, iar în cadrul acestuia acesteia într-o 
anumită zonă din pagină. Prima şi ultima pagină sunt preferabile tuturor 
celorlalte. În cadrul unei pagini, zona din stânga sus beneficiază de 
prioritate la lectură. În cazul unui mesaj T.V. inserarea sa în interiorul unei 
emisiuni de succes poate fi mai eficace decât plasarea sa în cadrul unei 
rubrici specializate în publicitate. Desigur şi costul este mai mare. 

• Frumuseţea formei – se referă la produse, ambalaje, sigle, etichete, afişe, 
mesaje publicitare concepute astfel încât să atragă publicul ţintă. 
Elementele estetice au capacitatea de a atrage atenţia spontan şi involuntar. 

 În ceea ce priveşte indivizii supuşi la stimul, trebuie să luăm în considerare 
faptul că atenţia unor oameni diferiţi nu poate fi provocată întotdeauna, la fel, cu 
aceeaşi stimuli. În primul rând oamenii diferă sub aspectul capacităţii senzoriale; 
unii aud mai bine, alţii văd mai bine. Astfel, cei care expediază un mesaj trebuie să 
ţină cont şi de aptitudinile perceptuale ale destinatarului. 
 În al doilea rând lipsurile, disconfortul pot acutiza atenţia. De exemplu, o 
persoană flămândă percepe mai uşor sursa de hrană decât alta sătulă. Consumatorul 
vede sau aude mai curând ceea ce are nevoie şi vrea să vadă sau să audă. 
 Un alt factor îl reprezintă centrele de interes. Meseria, pasiunile 
preocupările devin centre de interes care polarizează atenţia. Aceasta ajută pe cei 
care lucrează în marketing să creeze mesaje care să se adreseze în maniera cea mai 
selectivă şi directă tocmai interlocutorului sau segmentului de piaţă ales ca 
destinaţie. 
 De asemenea, percepţiile noastre sunt influenţate de aşteptări şi aspiraţii. 
De exemplu, un mesaj are mai multe şanse să fie recepţionat dacă este în 
concordanţă cu credinţele şi aspiraţiile individului. 
 În publicitate se folosesc şi alte metode de a determina consumatorul să 
adopte un anumit comportament de consum. O metodă este folosirea comparaţiilor. 
Publicitarii tind însă să nu facă comparaţii specifice între produsul lor şi al altora 
prin numirea şi referirea la rivalii lor. Ei scot termenul de comparaţie, păstrând 
baza de comparaţie. De exemplu, folosesc „X spală mai alb”. Nu ni se spune „decât 
cine”, dar în calitate de consumatori avem tendinţa să ne imaginăm că de aici 
lipseşte „decât toţi ceilalţi rivali”. 
 Folosirea comparaţiilor este legată de PUV (Propoziţia Unică de Vânzare) 
– calitatea care face un produs „obligatoriu” de cumpărat. De cele mai multe ori 
aceste comparaţii sunt menite şi să marcheze ceea ce este important în acel 
moment. De exemplu, într-o perioadă în care poluarea este una din principalele 
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preocupări, fraze ca „o soluţie mai curată” şi „mai blând pentru mediu” sunt 
primite cu simpatie în timp ce temerile noastre în legătură cu creşterea gradului de 
artificialitate a alimentaţiei noastre se traduc în expresii ca „naturaleţe”, „mai puţini 
aditivi” şi „un gust mai proaspăt”. 
 În analiza termenilor descriptivi în privinţa unui produs, principiul 
conotaţiei este foarte important. De exemplu, în timp ce adjective ca „nou”, 
„economic” şi „universal” sunt folosite fără rezerve, e puţin probabil să întâlnim 
echivalenţii „neîncercat”, „ieftin” şi „obişnuit”. Vocabularul este ales cu grijă, 
pentru a provoca asociere pozitive în percepţia publicului-ţintă. Deoarece publicul 
se diferenţiază prin tipul de profil către care aspiră, cuvintele alese pentru a descrie 
presupusul obiect sau serviciu dorit vor varia de asemenea. 
 De exemplu, termenul „scump” nu este unul pe care să ne aşteptăm să-l 
vedem într-o reclamă – cine ar vrea să spună publicului său că produsul costă o 
grămadă de bani? Totuşi, un anumit producător de tricouri transmite cu 
consecvenţă mesajul că tricourile sale sunt „liniştitor de scumpe”. Conotaţiile aici 
sunt pozitive: cititorul este încurajat să creadă că va cumpăra ceva care nu este 
accesibil tuturor. Este vorba de o cumpărătură privilegiată.3

                                                 
3 Goddard, Angela, Limbajul Publicităţii, Editura Polirom, Iaşi, 2002, p. 155 

 
 O altă metodă folosită în publicitate o reprezintă discursul problemă-
soluţie. Formatul problemă-soluţie este caracteristic multor reclame, cu clenci sub 
formă unei întrebări (sau a unei afirmaţii) care să profileze „problema” în mintea 
consumatorului. Problemele pot fi complexe, de la mirosul corpului până la lipsa 
abilităţilor de scris, de la dificultăţile îngrijirii copiilor până la stresul la locul de 
muncă. Indiferent de problemă, textul publicitar prietenos sugerează faptul că 
produsul căruia i se face reclamă poate să o rezolve. 
 Un caz de manipulare întâlnit în ultimii ani în România este cel din 
domeniul tâmplăriei din aluminiu şi PVC. Oferta este atât de mare şi atât de divers 
prezentată încât clienţii, datorită lipsei cunoştinţelor necesare, se lasă foarte uşor 
manipulaţi. 
 De exemplu, o reclamă ne spune: „Tâmplărie PVC cu geam Termopan, 
calitate Germană ISO 9001”. Prin menţionarea standardului de calitate ISO 9001 se 
creează impresia falsă că tâmplăria este realizată după o normă internaţională sau 
că producătorul are certificarea ISO 9001. În realitate probabil că nu acesta are 
certificarea ISO, ci furnizorul de profile. 
 Un alt caz este cel al acordării de bonusuri: „20% gratis” sună mai bine 
decât „reducere de preţ cu 20%”, informaţie care ar putea induce clientului că este 
o marfă în lichidare. Aceste bonusuri sunt cuprinse de fapt în costurile tâmplăriei, 
dar oferta îi dă satisfacţie clientului. 
 Astfel de cazuri sunt multiple. Noi, în calitate de consumatori, trebuie să ne 
informăm corect şi să detectăm aceste strategii de manipulare ca să putem face cea 
mai bună alegere. 
 



Manipularea consumatorului prin publicitate 

 461 

 
Bibliografie: 

1. Goddard, Angela, Limbajul Publicităţii, Editura Polirom, Iaşi, 2002 
2. Popescu, Florin Cristian, Dicţionar explicativ de jurnalism, relaţii publice şi 

publicitate, Editura Tritonic, Bucureşti, 2002 
3. Prutianu, Ştefan, Comunicare si negociere in afaceri, Editura Polirom, Iaşi 
4. Vasile, Dragoş, Tehnici de negociere si comunicare, Editura Expert, Bucureşti 
 
 



463 

 
O NOUĂ ABORDARE A MARKETINGULUI ÎN 

CONTEXTUL CREĂRII ŞI VALORIFICĂRII 
CAPITALULUI DE CLIENTELĂ 

 
Parascovia TOCAN *

 Lăsând dincolo de cadrul acestei comunicări problematica conceptului de 
capital intelectual

 

 
 Avantajele competitive strategice vor aparţine acelor firme care 
conştientizează importanţa în creştere a informaţiei şi cunoaşterii ca factor esenţial 
de progres în cadrul noii economii a secolului XXI. În contextul SI – SC (Societăţii 
Informaţionale – Societăţii Cunoaşterii, aşa cum pe drept este numită economia ce 
urmează să fie edificată pe parcursul actualului secol) se impune focalizarea 
eforturilor firmelor pe crearea, menţinerea şi valorificarea cu maximă eficienţă a 
capitalului intelectual, considerat o nouă formă a bogăţiei companiilor de viitor. 

1

a) capitalul uman; 

, vom menţiona că el este definit, de cele mai multe ori, ca suma 
cunoştinţelor posedate de către toţi colaboratorii companiei, care îi asigură acesteia 
priorităţi concurenţiale. Capitalul intelectual reprezintă activele imateriale şi este 
considerat forţa intelectuală creativă a firmei antreprenoriale, care se constituie 
într-o sursă de idei novatoare necesare susţinerii şi dezvoltarii businessului bazat pe 
cunoştinţe. Nucleul capitalului intelectual îl reprezintă ştiinţa şi produsele derivate 
din ea. Anume acest tip de business va deveni caracteristica dominantă a economiei 
SI – SC.  Aportul deosebit în elaborarea conceptului în cauză îi aparţine lui Leif 
Edvinson, primul în lume director corporativ pentru administrarea capitalului 
intelectual de la compania Skandia AFC, care menţiona că în cadrul marilor 
companii coraportul dintre activele imateriale şi cele materiale este de peste 16:1. 
 Deşi există anumite diferenţe în abordarea structurii capitalului intelectual, 
persistă opinia conform căreia el include trei componente de bază:  

b) capitalul structural; 
c) capitalul de clientelă. 

 O asemenea structură a capitalului intelectual ne determină să specificăm 
că în felul acesta clientul nu mai este plasat doar în afara firmei, ci devine o 

                                                 
* Conferenţiar universitar doctor, Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova, 
Chişinău 
1 Unele aspecte ale conţinutului şi structurii acestui nou tip de capital le-am abordat în 
articolul „Capitalul intelectual: concept şi elemente constitutive”. Intellectus. Revistă de 
proprietate intelectuală, 3/2003. Chişinău, 2003 
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componentă a acesteia. Mai mult chiar, el caracterizează, alături de alte elemente 
ale capitalului intelectual, valoarea firmei, dându-i o nouă expresie.  
 Astfel, reeşind din faptul că actualmente performanţele firmelor sunt 
condiţionate din ce în ce mai mult de disponibilitatea şi gradul de valorificare a 
capitalului intelectual, atât în ansamblu, cât şi a fiecărui element structural în parte, 
considerăm că activitatea de marketing capătă o dimensiune calitativ nouă, fiind 
ancorată într-un nou context conceptual, caracterizat de, cel puţin, următoarele 
orientări inovaţionale în abordarea marketingului: 

a) elaborarea şi realizarea conceptului de marketing al capitalului intelectual, 
pe ansamblu şi a fiecărei componente a acestuia, alături de marketingul 
bunurilor şi serviciilor tradiţionale oferite de firmă. O dată cu creşterea în 
importanţă a capitalului intelectual, va spori şi semnificaţia marketingului 
capitalului intelectual în scopul asigurării competitivităţii firmei. 

b) Includerea capitalului intelectual 

c) În noul context conceptual provocarea cea mai mare a marketingului o 
reprezintă constituirea unui valoros capital de clientelă şi fructificarea 
avantajelor rezultate din exploatarea acestuia. Dintre cele trei componente ale 
capitalului intelectual, anume capitalul de clientelă are rolul prioritar, 
celelalte două fiind subordinate acestuia din urmă. 

în activele valorice ale firmelor nu 
reprezintă doar o modificare cantitativă, adică activele materiale s-au 
suplimentat cu cele imateriale. În esenţă este vorba de profunde transformări 
calitative, care impun reconsiderarea activităţii de marketing, abordarea 
acesteia în contextul şi prin prisma capitalului intelectual. Se poate constata 
formarea unui nou model de marketing, axat pe includerea clientului în 
sistemul “firmă”. În felul acesta activitatea firmei nu depinde numai de 
intrările de factori de producţie, ci şi de intrările “clienţi”. Cunoscuta relaţie 
“intrări factori de producţie - fimă” se înlocuieşte cu cea de tipul “intrări 
factori de producţie + clienţi - firmă”.Tradiţionalul model în care 
consumatorul era un subiect din afara sistemului firmă este înlocuit astăzi cu 
unul mult mai complicat, care include consumatorul ca o componentă, un 
subsistem al sistemului firmă. Deci, noul model de marketing înseamnă 
trecerea de la abordarea clientului ca un element exteriorizat la interiorizarea 
acestuia, determinând luarea lui în evidenţă, are loc încadrarea 
consumatorului într-o reţea unică cu producătorul (ofertantul). Mai mult, 
consumatorul este cel ce promovează produsul, extinzând aria de penetrare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
a acestuia.  În plus, se formează o nouă reţea de distribuţie „de la consumator 
– la consumator” sau mai bine zis „pentru consumator şi prin consumator”. 
Consumatorul este motivat de a participa în această reţea prin avantaje 
materiale.  

 Noţiunea „capital de clientelă” (propunem să-l denumim clientocapital) a 
fost introdusă în circuitul economic în 1993 de către Herbert St. Onge în perioada 
de colaborare cu Canadian International Bank of Commerce. Evidenţierea unui 
asemenea element structural al capitalului intelectual a fost considerată drept o 
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importantă performanţă ştiinţifică. Pe plan mondial este recunoscut efortul 
considerabil al companiei Skandia AFC, care în raportul anual include un 
supliment cu informaţii referitoare la capitalul de clientelă, prelucrarea cărora 
permite de a determina tendinţele evolutive ale numărului şi structurii clienţilor. 
 Focalizarea eforturilor de marketing  pe capitalul de clientelă  permite de a 
specifica o nouă etapă în evoluţia marketingului, caracterizată prin profunde 
modificări calitative ce apar sub influenţa capitalului intelectual. În acest context 
derivă sarcini noi ale marketingului, realizarea cărora crează un plus de valoare 
pentru consumator, transformat în client. 
 Într-un sens general, capitalul de clientelă este definit ca totalitatea de 
inter-relaţii cu clienţii profitabili. El include informaţiile despre consumatori, 
numărul acestora, brandy, mărimea veniturile aşteptate de la consumator, imaginea 
firmei în general, loialitatea clienţilor. Este clar că aceste componente pot fi 
obţinute doar prin eforturi considerabile de marketing.  
 Formarea şi exploatarea capitalului de clientelă presupune construirea unei 
afaceri de marketing, care are ca piatră de temelie cunoaşterea clientului în baza 
unor studii ample de identificare a necesităţilor, doleanţelor acestuia, a dinamicii şi 
crearea de produse/servicii prin care să le satisfacă cât mai bine. Este de reţinut că, 
în condiţiile noii economii, se profilează un nou consumator: mai inteligent ca cel 
de până acuma; mai informat şi cu posibilităţi  mai vaste de a se informa; decis să 
obţină beneficii superioare în raport cu alţi cumpărători; aflat mereu în criză de 
timp. 
 Astăzi firmele se orientează spre o piaţă extrem de segmentată, dorind ca 
prin oferta lor  să cucerească cea mai mare parte a unui segment bine delimitat de 
clienţi. De fapt, orientarea spre client nu este o practică fără precedent în istorie. Să 
ne amintim că, în sec. XIX proprietarii micilor magazine aveau un cerc restrâns de 
clienţi, pe care îi tratau cu o deosebită atenţie, cunoscând în detaliu preferinţele şi 
gusturile fiecărei persoane. Magazinele respective se bazau pe relaţii extrem de 
personalizate cu clienţii lor.  
 Practica firmele de astăzi, care îşi asigură succesul enorm prin orientarea 
spre client, se deosebeşte totuşi de cea a micilor magazine din sec. XIX.  În prezent 
orientarea spre client este realizată cu ajutorul tehnologiei care permite 
identificarea, diferenţierea şi interacţiunea cu milioane de clienţi, creând astfel un 
sistem vast de comunicaţii personalizate. Trebuie însă să reţinem, că tehnologia în 
cauză numai dă impresia că ofertele sunt adresate în mod special unui anumit 
client. Individualizarea clienţilor are loc prin reunirea acestora într-un agregat, care 
mai apoi este fragmentat în grupuri-ţintă din ce în ce mai mici în funcţie de 
anumite variabile sau combinaţii ale acestora.  
 Actualmente mărimea, dinamica, structura clientocapitalului caracterizează 
imaginea firmei de succes. Clientul este cel ce defineşte afacerea firmei moderne, 
adică clientul este pilonul pe care se construieşte afacerea, el dă sens acesteia, 
devine scopul fundamental al firmei. Obţinerea şi promovarea imaginii unei firme 
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de succes înseamnă formarea şi practicarea noului model de marketing concentrat 
pe capitalul de clientelă, care include mai multe componente, cum ar fi: 

- identificarea clienţilor potenţiali care să definească afacerea în cauză. Astăzi 
este tot mai greu de a identifica clienţii unei afaceri, deoarece există în această 
privinţă o concurenţă acerbă. La drept vorbind, putem constata o nouă formă 
de concurenţă (pe lângă concurenţa prin preţ, produs etc.), anume concurenţa 
pentru client (clientoconcurenţa); 
- construirea marketingului de relaţii cu clienţii. Capitalul de clientelă 
presupune un marketing orientat pe construirea de relaţii, nu pe efectuarea de 
tranzacţii. Este ceea ce de-a lungul anilor implementează, de ex., compania 
Amway;  
- definirea strategiei de păstrare a clienţilor. Cercetările efectuate de către 
specialiştii companiilor cu renume demonstrează că, este mult mai profitabil 
să-ţi păstrezi clienţii, decât să achiziţionezi alţii noi: reducerea emigrării 
consumatorilor doar cu 5% poate genera un spor al profiturilor de peste 25%. 
De asemenea, se atenţionează asupra faptului, că nuvelul costurilor de achiziţie 
al unui nou client este în creştere: ele depăşesc de 5 – 10 ori pe cele de 
menţinere a clienţilor existenţi; 
 - stabilirea strategiei de fidelizare a clienţilor. Într-un articol anterior2

 Noul model de marketing presupune  ca produsele/serviciile oferite 
clientului să înglobeze tot mai multă informaţie şi cunoaştere. În prezent peste 70% 
din costul de producţie al unei maşini noi sunt atribuite elementelor bazate pe 

2 am 
promovat ideea  (pe care o susţinem în continuare) că, fidelizarea reprezintă o 
nouă formă de inovare (în afara celor şase cunoscute până acuma). Clientul 
fidel este obiectivul suprem spre care trebuie să tindă o firmă modernă, întrucât 
el este nu un simplu purtător de profit, dar oferă avantaje competitive de lungă 
durată şi reflectă imaginea firmei de succes. Întrucât clientul fidel nu apare de 
la sine, rezultă că firmele trebuie să dispună de programe clar definite pentru 
crearea clientelei fidele; 
- analiza şi evaluarea fidelităţii clientului şi aprecierea valorii capitalului de 
clientelă. Conform unor estimări, s-a demonstrat că în cazul consumatorilor 
fideli se adevereşte „regula 20/80”, adică 20% de clienţi fideli contribuie la 
obţinerea a 80% din profit. Firmele cu poziţii puternice pe piaţă investesc 
foarte mult în crearea clientelei fidele, concentrându-se asupra elaborării unui 
sistem de indicatori care să exprime fidelitatea consumatorului (de ex., 
numărul celora care efectuează cumpărături repetate sau cumpărături 
adiţionale) şi să măsoare valoarea capitalului de clientelă (de ex., în acest sens 
este elaborat indicatorul Valoarea pe viaţă a consumatorului). Aşadar, este 
nesecar de a identifica valoarea fiecărei relaţii cu clientul, precum şi de a 
investi în client în funcţie de valoarea acestuia. 

                                                 
2 Fidelizarea consumatorilor – un nou tip de inovare. Lecturi AGEPI. Simpozion anual 
ediţia VI 17-18 aprilie 2003. Chişinău 2003 
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cunoaştere (designul, stilul, softul). După cum arată practica ţărilor înalt dezvoltate, 
cunoştinţele, inclusiv educaţia, formează una dintre cele mai dinamice şi de 
perspectivă sfere ale economiilor naţionale. În ţările cu cele mai dinamice economii 
ritmul anual de creştere a sferei respective constituie 10 – 15% . Prin urmare,  
marketingul fundamentat pe capitalul de clientelă înseamnă promovarea 
produselor/serviciilor cu un volum considerabil de ştiinţă, denumite  
scientointensive şi crearea unui nou standard de viaţa pentru consumator.  
 Consumatorul în prezent (cu atât mai mult în viitor, pe măsura edificării SI 
- SC) nu mai poate fi satisfăcut doar de caracteristicile funcţionale tehnice ale 
bunurilor oferite, ci doreşte noi performanţe ale acestuia, precum şi o gamă vastă 
de servicii ce suplimentează oferta, ceea ce contribuie la îmbunătăţirea statutului 
social şi personal al consumatorului. Pierderea consumatorilor din cauza nivelului 
inferior al serviciilor acordate se ridică la 68%, în timp ce cea datorată insatisfacţiei 
faţă de produsul propriu-zis atinge doar 14%. Bineînţeles, realizarea acestor noi 
solicitări adresate de consumator necesită o sumă mai mare de cunoştinţe.  
 De asemenea, consumatorul doreşte astăzi un produs mai sofisticat, care să 
necesite mai multe cunoştinţe pentru a-l utiliza. Un exemplu evident este telefonia 
mobilă, care devine tot mai mult o carte de vizită a posesorilor. Se pare că în 
curând va fi valabilă afirmaţia: „Spune-mi ce mobil ai şi-ţi voi spune cine eşti”. 
Multe persoane îşi procură noi telefoane în funcţie de evoluţia tehnologică anume 
pentru a demonstra că doar ei posedă cunoştinţe de a le utiliza.   Rezultă, că o 
orientare prioritară a marketingului capitalului de clientelă este lărgirea 
cunoştinţelor consumatorului pentru căpătarea deprinderilor de a folosi noile 
produse, învăţarea continuă  a consumatorilor şi, astfel, menţinerea lor în aria 
preocupărilor firmelor. 
 Punerea în valoare a noului model de marketing, orientat spre constituirea 
unor relaţii eficiente şi durabile cu clienţii înseamnă o convergenţă a marketingului 
direct, marketingului digital şi a marketingului bazelor de date pentru a multiplica 
modalităţile personalizării de masă cu scopul de a oferi clienţilor produsele şi 
serviciile care corespund cel mai bine nevoilor şi doleanţelor stabilite. Întreţinerea 
unei comunicări permanente cu clienţii permite firmelor de a-i ajuta pe aceşteia să-
şi definească cât mai precis necesităţile, dând astfel dimensiuni cât mai exacte 
ofertei de bunuri şi servicii, care urmează să vină în întâmpinarea  acestor 
necesităţi.. Utilizând tehnici ale producţiei în serie pentru a realiza o varietate mare 
de piese substituiente una cu alta, firmele oferă consumatorului largi posibilităţi de 
a alege  conform gusturilor şi preferinţelor individuale, menţinând totodată 
preţurile la un nivel scăzut. Este binecunoscut faptul că marile companii realizează 
astăzi produsele sale în sute de combinaţii pentru a veni în întâmpinarea unor 
cerinţe individualizate, de cele mai multe ori foarte sofisticate, care formează o 
anumită piaţă (piaţă constituită dintr-o singură persoană). Apropo, tendinţa spre 
personalizarea de masă poate fi observată şi pe piaţa autohtonă. Un singur 
exemplu: „Incomlac” S.A. din or. Bălţi fabrică brânzică gluzurată în multiple 
variante: cu cacao, nucă de cocos, vanilie, lămâie ş. a.  
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 În planul de acţiune pentru crearea capitalului de clientelă trebuie integrate 
toate canalele de legătură (reclamă prin poştă, publicitate TV, radio, poştă 
electronică, vânzări promoţionale, centre de apel telefonic etc.), gestionate de 
echipe de profesionişti capabili să creeze sisteme sofisticate de informaţie, care să 
constituie un suport eficient al marketingului de relaţii cu clientul. Important este 
de luat în consideraţie faptul că, acei clienţi care inter-relaţionează permanent cu 
firma sunt mai puţin dispuşi să emigreze către concurenţi, acceptând oferta 
acestora. De exemplu, organizarea unor servicii telefonice gratuite, afirmate ca un 
canal clasic de contact cu clienţii, a devenit în prezent o structură inalienabilă a 
organizării  standard a multor întreprinderi. Comunicarea telefonică  directă 
prezintă o serie de avantaje comparativ cu consemnarea în scris a doleanţelor 
clientului, printre care se înscriu: reducere de timp pentru consumator în scopul 
formulării şi înaintării opiniei, iar pentru întreprindere – reacţie rapidă, 
individualizată şi la costuri rezonabile.  
 Capacitatea de a obţine noi resurse informaţionale despre clienţi devine una 
din trăsăturile esenţiale ale firmei de succes şi reprezintă un factor ce multiplică 
forţa competitivă a acesteia. În scopul de a dispune de resursele informaţionale 
necesare despre clienţi firmele crează puternice baze de date, care reprezintă, de 
fapt, un istoric al achiziţiilor efectuate de un cumpărător; ele includ cele mai 
diferite informaţii despre consumator (vârstă, sex, numărul membrilor în familie, 
sursele sale, nivelul său de credit etc.  
   Cunoştinţele despre clienţi, introduse într-o bază de date, sunt considerate „inima 
strategiilor orientate spre client”. Baza de date permite diferenţierea clienţilor cu 
cea mai mare valoare pentru companie de cei care au o valoare mai mică sau rămân 
încă în categoria clienţilor potenţiali. Bazele de date despre clienţi reprezintă un 
element semnificativ al capitalului de clientelă al unei firme. Ele devin un 
instrument util al marketingului capitalului intelectual, deoarece ele pot fi utilizate 
pentru conceperea programelor promoţionale, fundamentarea deciziilor referitoare 
la reducerea riscurilor inerente programelor de marketing, contribuind astfel la 
deservirea clienţilor ca persoane individuale. Bazele de date oferă posibilitatea unei 
comunicări permanente cu clienţii, creând  relaţii personalizate cu aceştia.  
 Informaţiile din baza de date trebuie explorate astfel, ca ele să devină o 
forţă motoare pentru noul model de marketing concentrat pe capitalul de clientelă. 
Ele ajută la crearea unei oferte unice pentru client pe baza informaţiilor oferite de 
acesta.Mai mult chiar, bazele de date despre clienţi sunt transformate în sursă de 
câştig pentru întreprindere. Voi susţine afirmaţia prin următoarele exemple. Tesco, 
un lanţ de supermarketuri din Marea Britanie, care a făcut investiţii majore în 
Programul „Clubcard”, i-a permis (contra plată) firmei Nestle Purina (unul dintre 
cei mai mari producători de hrană pentru animale de casă) acces la baza lor de date 
despre clienţi în scopul organizării unei companii de marketing selectiv. O altă 
companie internaţională, Merck, specializată în fabricarea de medicamente, a 
achiziţionat prin 1993, pentru suma de 6 miliarde, firma de comandă prin poştă 
Medco, care genera la momentul achiziţiei cca  80 mln. dol. vânzări anuale. Practic 
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a fost cumpărată baza de date despre clienţi  a lui Medco, care conţinea informaţii 
despre medici, pacienţii lor şi medicamentele prescrise acestora. În felul acesta, 
Merck a putut să-şi concentreze eforturile de promovare a medicamentelor prin 
individualizarea prezentărilor făcute doctorilor, deoarece au luat cunoştinţă cu 
medicamentele prescrise de ei. La fel, au putut fi evidenţiate tendinţe în formare 
pentru diferite categorii de clinici, care au permis segmentarea clienţilor cu scopul 
de a elabora şi executa strategii de marketing individualizat, reducând costurile de 
marketing. 
 Una din tranzacţiile recente de acest gen a avut loc în a. 2004 pe Wall 
Street: JP Morgan, puternică în relaţiile cu clienţii corporativi, cumpără în 2000 
Chase Manhattan, iar în 2004 -  Bank One (specializată pe clienţii individuali) 
pentru a se extinde în sectorul cu amănuntul al serviciilor bancare. Compania 
Chase/Bank One  are peste 2500 de oficii bancare în teritoriu, ceea ce îi permite să 
concureze cu Citigroup, Mank of America, Wachovia. De facto, JP Morgan a 
cumpărat clienţii băncii Bank One, folosind această modalitate clasică de a se 
extinde pe pieţe noi. 
 Informaţiile din baza de date despre clienţi pot fi utilizate pentru stabilirea 
unor relaţii personalizate cu cei incluşi în lista clienţilor. Apare, deci, un nou stil al 
managementului relaţiilor cu clientela - marketingul individualizat –, menit să 
trateze clienţii ca indivizi, nu ca pe segmente de consumatori. Obiectivul principal 
al acestui stil de marketing devine cultivarea relaţiilor personalizate cu clienţii. 
Întrucât bazele de date cuprind informaţii referitoare la caracteristicile 
comportamentale, geografice, demografice ş. a. ale consumatorilor (multitudinea, 
calitatea, diversitatea informaţiilor depind în mare măsură de faptul cum este 
concepută o asemenea bază de date în fiecare caz concret, cum este prelucrată şi 
stocată informaţia colectată, în ce scopuri se doreşte a fi utilizată), firma poate 
construi un model foarte eficient de fidelizare a clienţilor, bazat pe individualizarea 
experienţei generale dobândite.  
 Pe lângă individualizarea experienţei proprii, se poate, de asemenea, utiliza 
şi experienţa acumulată de alte firme. De exemplu, tehnicile ce se practică astăzi în 
Republica Moldova referitoare la atragerea clienţilor sunt noi doar pentru piaţa 
locală. Deschiderea la 18 noiembrie 2004 a noului magazin Green Hills în regiunea 
gării feroviare din or. Chişinău a fost însoţită de lansarea unui program de 
distribuire a cartelei Club Card. Programul în cauză prevedea ca, începând cu 4 
decembrie 2004, posesorii cartelei Club Card, care vor efectua cumpărături în 
reţeua de magazine Green Hills, vor putea beneficia de următoarele înlesniri: 
reduceri de până la 20% pentru fiecare cumpărătură; bonusuri acumulate din toate 
cumpărăturile, cu posibilitatea de a alege Cadouri extraordinare din Cartea 
Visurilor; alte Propuneri speciale şi individuale. Programul respectiv a fost 
prezentat ca fără precedent, dar trebuie să constatăm că el este nou doar pentru  
consumatorul autohton, în ţările înalt dezvoltate fiind demult cunoscut. Deci, se 
poate spune că este vorba de utilizarea unei practici acumulate de firmele cu 
renume pe plan mondial. 
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 Ansamblul instrumentelor şi tehnicilor, folosite în scopul de a individualiza 
nevoile şi dorinţele consumatorilor, transformându-i în clienţi fideli, este denumit 
în literatura de specialitate Marketing de la om la om sau Marketingul direct (ni se 
pare mai binevenită denumirea Marketingul relaţiilor personalizate cu clientul). 
Lăsând de o parte diferenţele dintre aceste două noţiuni, vom specifica că 
practicarea unui asemenea marketing permite, după cum susţinea Don Peppers, 
specialist de notorietate în domeniu, de a privi bunurile oferite din perspectiva 
clientului. Precizăm că se are în vedere o modificare profundă, care constă nu în a 
găsi clienţi pentru produsele existente, ci a găsi produsele potrivite pentru clienţii 
identificaţi.  
 Această transformare calitativă nu este conştientizată de agenţii economici 
din R.M., chiar dacă aceştea afirmă că fac multe (sau totul) pentru clienţii lor. 
Ofertanţii noştri îşi axează acţiunile lor pe promovarea produselor/serviciilor pe 
care le pot fabrica, menţionând calităţile acestora, dar nu pe evidenţierea şi 
cunoaşterea cerinţelor clienţilor. „Clientul” rămâne a fi o noţiune generală, de 
multe ori la modă, fără a se vedea persoana concretă desemnată prin acest termen, 
dorinţele şi nevoile sale specifice. În calitate de argumentare ar putea servi 
exemplul concret al unei familii, care a dorit să comande un set de mobilă moale de 
la producătorul autohton S.A. „Creatorul. Iurie Borş”. În timpul vizitei salonului de 
firmă de la fabrică a fo st in vitat şi u n  designer pentru a acorda consultanţa de 
rigoare. Exprimându-şi dorinţa (de altfel comună multora dintre actualii 
cumpărători) de a avea o mobilă originală, care să se încadreze în apartamentul 
recent reparat, familia n-a  beneficiat de propuneri care să merite atenţie şi s-a ales 
până la urmă cu o variantă de mobilă demult aflată în producţie. Mai mult chiar, 
consumatorul a depistat că este o mobilă incomodă în exploatare (oboseşti mult, 
aflându-te în asemenea fotolii). Această familie a chemat la domiciliu un designer 
al fabricii pentru a crea modelul unui dulap în perete. Practic din partea 
specialistului nu s-a primit n ici o  propunere, ci pur şi simplu  a schiţat ceea ce a 
spus solicitantul. La unele doleanţe s-a răspuns prin „noi aşa nu facem”. Asemenea 
exemple nu sunt unice şi ele demonstrează starea de lucruri dominantă la moment 
în ceea ce priveşte atitudinea faţă de client. Remarcăm, totuşi, că s-au produs 
schimbări spre bine, comparativ cu câţiva ani în urmă, în ceea ce priveşte 
atitudinea faţă de consumator. Însă nu există deocamdată studii profunde efectuate 
de ofertanţi în scopul de a-şi cunoaşte clientul. Exemplul recent colectat este cel 
din 14 octombrie 2004, când a fost sărbătorită Ziua oraşului Chişinău. Pe 
bulevardul Ştefan cel Mare şi-au expus producţia o serie de producători autohtoni, 
a căror ofertă a trezit interes , la unele chiar formându-se cozi pentru a cumpăra. 
Însă nici la una nu am observat ca să fie întrebat consumatorul ce părere are despre 
produsele în cauză. 
 
 În concluzie, vom formula următoarea definiţie a marketingului, reeşind 
din impunerea capitalului intelectual ca o nouă dimensiune a acestuia (chiar dacă la 
moment există o abundenţă de definiţii, printre care nu figurează una general 
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acceptată): ansamblul de activităţi axate pe constituirea şi valorificarea capitalului 
intelectual, inclusiv a celui de clientelă, transformarea acestuia în active de piaţă, 
generatoare de câştig,  în scopul de a potenţa valoarea firmei, asigurându-i priorităţi 
competiţionale sporite şi de lungă durată.  
 Cei care doresc cu adevărat să-şi întemeieze afacerea pe un preţios 
clientocapital, trebuie să fie ghidaţi de constatarea autorului lucrării „Relaţiile 
perfecte cu clienţii”, Ted Johns, referitoare la faptul că ceea ce „nu va cădea în 
uitare ... este nevoia de satisfacere a clienţilor”. 
 
 



479 

 
INTEGRATION OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA 
INTO THE INTERNATIONAL TRADE: PROBLEMS  
AND PERSPECTIVES OF RESPECIALIZATION OF 

MOLDOVAN ECONOMY 
 

Galina VALOVAIA *

Irina OBOROCEANU 
  
**

The structure of the Moldovan economy was designed in such a way as to 
function normally in frames of USSR. This allowed some degree of 
industrialization of the economy, which to some extent was artificial. The 
industries developed were the light industry mostly textiles, agricultural sector – 
fruit, milk, vegetables processing industries, engineering industries (some 
enterprises). On the other hand, this process was accompanied by denationalization 
of the Moldovan economy, because agriculture was oriented on the exports of the 

 
Elena OBOROCEANU ** 

 
Key words: 
Specialization, trade, privatization, industry, agriculture. 

 
 

Lack of efficient specialization in the Moldovan economy has multiple 
causes in its evolution including the state intervention, macroeconomic 
development and improper enterprises management. Human capital, soils, cheap 
building materials and favorable geographic and geo-political situation are the 
main comparative advantages of the Moldovan economy. Trade with Russia still 
prevails in both: exports and imports. Highly demanded in the EU market are 
Moldovan products of winery, agriculture, and food processing and textiles 
industries. It is necessary to develop technology intensive production and rural 
tourism for better development and integration into the world economy.  

Lack of efficient specialization in the Moldovan economy has multiple 
causes in its evolution including the state intervention, macroeconomic 
development and improper enterprises management. During the soviet period 
Moldova was far away from the knowledge about specialization in the market 
economy and the comparative advantage. In frames of CMEA Moldova was mostly 
specialized in regressive sectors and those presenting her traditional comparative 
disadvantage.  

                                                 
*  Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova 
** Academia de Ştiinţe Economice din Moldova 



 
Galina Valovaia, Irina Oboroceanu, Elena Oboroceanu 

 480 

fresh crops due to the insufficient food processing capacities. Simultaneously the 
engineering industry was totally based on the imported raw material and energy 
resources, the price for which was artificially understated. These industries 
therefore were able to function normally only in frames of the planned economic 
system and good relations with Russia and Ukraine.  

The main relatively abundant factors of production of Moldova are: 
• Human capital with high level of knowledge and skills. Though 

many people go abroad to find proper earnings, there are a lot of 
qualified specialists, scientists and engineers in Moldova. As well as 
the number of students is growing every year. 

• The Moldovan soils are the most favorable in Europe. Though the 
territory is not large, the rational use of the soil is able to give high 
crops.  

• Cheap building materials. 
• Favorable geographic and geo-political situation.  

Among the obstacles for Moldovan economy efficient specialization during 
the transition period one may name denationalization. Even in frames of Soviet 
Union agricultural products were sold abroad MSSR as a raw material, as the 
economy was centralized; Moldova had strong liaison with Russia which still 
remains the strongest one. It involves our double dependence both: in energy 
imports and the main export destination market for agricultural products. In 2002 
the exports to Russia amounted 37.11% of total compared to Ukraine 9.53%, Italy 
8.82%, Germany 7.17%, and Romania 8.81%. 

The developed markets experience high demand for the high-tech 
commodities, and CIS market is still developing. However in the short term trade 
relations with CIS may help to cover our imports through exports to this market.  
Thus the orientation of exports of Moldova in the near future must be at least 
equilibrated in order to achieve proper economic development. For that alongside 
with the agricultural products, highly demanded in the CIS markets it is necessary 
to develop technology implementation in the production sphere and exports.  

 
Fig. 1. Export of Republic of Moldova per communities 
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Unfinished privatization is the issue that impedes our transition to the 
market economy.  The implementation of the third privatization program was 
extended for the second time in 2002 and now it will be completed by 2006. By 
early 2003 some 470 enterprises and 160 unfinished structures remain to be sold. 
The list includes strategically important enterprises in telecommunication, energy 
and agribusiness (in particular tobacco and the wineries), but mostly consists of 
loss-making enterprises which are difficult to sell. Recent controversies over the 
past privatization, some of which have been challenged or overturned, have also 
had repercussions for the pace of the current privatization. (2)  

The other impediment is the state intervention in the national economy, the 
specialization was not yet determined and the sectors of the economy necessitating 
to be protected were not. Government interference deters investors, despite modest 
improvements in some aspects of the business environment. The government is 
taking an increasingly interventionist approach in the economy which has caused 
important foreign investors either to stop production or leave the country 
altogether. Some of the remaining investors have come under pressure of 
government regulations, tax authorities and the judiciary. High-profile clashes 
between the government and some investors have contributed to a drop in foreign 
direct investment, which fell from USD 156 million in 2001 to USD 110 million in 
2002. However against this trend there has been some interest from Russian 
investors, while Turkish brewing company EFES took over the largest local 
brewery Vitanta Intravest. According to World Bank surveys, there has been some 
improvement in the business environment in 2003, including reductions of 
administrative barriers, licensing and tax administration. Administrative corruption 
has been reduced, but remains widespread. Even with these improvements, 
Moldovan businesses still operate under less favorable conditions than their peers 
in neighboring countries.  

There are several factors of the low competitiveness of the Moldovan 
goods in the foreign markets: the dependence of the exports on the CIS market and 
agricultural products remain dominant in export structure, low quality of goods and 
insufficient efforts to discover the Moldova’s comparative advantage in the other 
brunches of economy. The current structure doesn’t correspond to its real potential.  

Export barriers limit economic integration. Moldova was one of the first 
CIS countries to join the WTO. However trade integration has so far been limited 
by a number of export restrictions imposed by either Moldova’s trading partners – 
for example agricultural trade barriers – or by the country itself. Moldova 
maintains restrictions on the export of scrap metals, but has agreed to remove these 
barriers as part of its discussions with the IMF. Under the European Commission‘s 
“Wider Europe” initiative, aimed at the future EU border states, Moldova could 
benefit from increasing trade and capital flows if the momentum for reform is 
regained. (2) 
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Agro-industrial sector 
 

During the transition period Moldovan economy has transformed from the 
industrial-agrarian into the agro-industrial due to the sharp collapse of the planned 
economic system, which offered cheap raw materials and energy sources.   

Winery traditionally is the strongest sector of the national economy - 25 % 
of total exports, 8% of the state budget income and 9% of GDP (as for year 2000). 
The Moldovan winery adequately responds to the changes in the familiar markets, 
and the promotion of Moldovan wines to the new markets needs a lot of financial 
resources. Thus the lion's share of our wines is sold at the CIS market. The new 
equipment and large investments offer the proper labeling and bottling of the 
product. The European market is a challenge for Moldovan wine producers because 
the Moldovan wine is not yet recognized as qualitative and no tariff reductions 
were allowed to them in the EU market. Besides there are a lot of non-tariff 
barriers for Moldovan wines and strong competition from France, Spain and 
Germany in EU and Chili, USA, Australia – in the world level. The low share of 
the wine exported to Europe still defines the quality inadequacy that is the primary 
problem for the national exporters. But the evolution in this sphere of winery takes 
time due to the production process length. Nonetheless the world demand for the 
natural wines and the new regions wines increase. The negative trend in the world 
for the given brunch is the gradual decrease of prices for liquors and high prices for 
promotion of brands. Though the traditional markets give stable upturn and the 
increase of the export of Moldovan wines occurs thanks to CIS and Baltic states.  
This brunch as well as the others needs strong country image and brand promotion. 

Fruit and vegetable processing. This sector includes 17 large enterprises 
and the exports as those of the previous brunch is oriented generally at the CIS 
market, mostly Russia, and the demand for these goods is gradually increasing in 
this market.  The semi-finished products remain the best for export to the European 
market. The poor quality of the raw material is now the major issue due to the 
insufficient use of the production capacity. The further development of the exports 
of this sector will depend on compliance with the international standards, better 
quality of the product and the packing, logistics and distribution systems. The 
enterprises which have the narrow product range, but strong marketing and those 
combating the low quality of the material obtain good results. Now large 
investments were allocated in the labeling and packing, that increases the 
competitiveness of the goods. Juices are competitive on both: CIS and EU markets, 
viz Germany, Austria, Canada, and Hungary. In 1994-1998 juices were the first 
comparative advantage of Moldova, in 1999 giving way to the textiles.  

Sugar industry is traditional industry since soviet times because of the 
favorable climate, fertile soils and abundant labor force. One of the 
disadvantageous aspects is about 30% loss of the yearly natural product in process 
of its growing and storage. The other one is the excessive energy consumption 
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necessary for its processing. The poor quality, inadequate to the EU standards, 
limits exports of sugar to the European market. 

Tobacco industry. Previously Moldova supplied about 35-45% of the 
whole tobacco production of USSR. In 1986 Moldova was first in quantity of 
tobacco produced. Moldova has strong traditions in this sector, but during 
transition the sector experienced a decline. The labor productivity has decreased 
twice in this domain, import of the foreign cigarettes increased sharply (the exports 
from EU is about 10 times more than the domestic production), that adversely 
affect the recovery of the industry.  
 

 
Fig. 2. Export structure of Republic of Moldova 

 
Agriculture 

 
During the transition period the sector experienced sinusoidal evolution 

due to the high dependence on weather conditions and the storage and 
transportation conditions.  Among the other agricultural products nuts are most 
required in the European market, especially by Germany, France, Austria and 
Greece. The walnut law elaborated by the Moldovan government offers facilities to 
the producers and exporters of walnuts.  Fresh fruits and vegetables are mostly 
required by Ukraine, Belarus, Russia and Germany.  Maize holds a large share of 
the agricultural products share; about 2/3 are exported to CIS markets, and the 
share exported to European market could be higher because their self-provision in 
maize is very low. Moldovan sunflower seeds are highly appreciated in the 
international markets, Hungary is the main importer of the cereals.  

"Food products, alcoholic beverages, tobacco and its products" dominate 
the total export volume of the Republic of Moldova in 2002, amounting to 41.5% 
($US 267.4 million) of the total. This includes fresh grapes, wine, raw tobacco, 
fruit and vegetables, juices, strong alcoholic beverages and canned fruit and 
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vegetables. $US 106.1 million of "Vegetable products" were exported, 16.5% of 
total exports. The most exported goods are sunflower seeds, nuts, apples, grapes 
and soya beans. 

 
Light industry 

 
The light industry is the second most developed sector of Moldovan 

economy and the first comparative advantage of Moldova. It includes about 200 
enterprises, more than 60 of which export clothes, textiles, carpets, suitcases, 
shoes, and leather articles. The huge part of these enterprises is the legacy from the 
soviet period, and the newly created are the joint-ventures.  The advantages of the 
sector include the cheap labor force and high labor productivity. "Textiles and 
clothing" accounted for 16.7% of all exports in 2002. Clothes made from imported 
fabrics are the most important sub-sector within this group. The collaboration with 
the foreign partners and the carrying out of the orders from the European customers 
improved the management quality, equipment upgrade, design, quality standards 
adequacy. However this process gave birth to the other tendency – lack of the own 
design and management ideas, that hampered the enterprises activity. The CIS 
exports have increased over the last years that still can be extended. 

 
Services 

 
The services sector is underdeveloped in Moldova; there is need for 

sufficient investments for the development of those services, which may be offered 
in the international level. The significant advantage could appear to become rural 
tourism, highly demanded in the European market.  

 
Machinery construction, metal processing 

 
This sector of Moldovan economy in 1992 – 1993 served a comparative 

advantage of national economy, while it continued operating in frames of the old 
socialist liaisons. But in process of transition it proved to be inefficient because of 
the high dependence on the imported raw material and energy. Besides, during this 
period the plants were subject to conversion in frames of the weakened economy 
and the insufficient investments, what made the industry our comparative 
disadvantage. "Machines, apparatus and electrical equipment" were exported 3.9% 
of the total. These included pumps for liquids, batteries, tractors, radio equipment, 
washing machines, etc. 

The world models of development do not suit transition economies. The 
development model by the high-income states is not the way for Moldova because 
they have undergone it over centuries, and if we choose their pace, we will always 
remain some steps behind them as the new industrialized countries do. The 
developing countries have undergone the first two – three types of specialization 
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and the economies of the states will not improve while the share of the agricultural 
products in exports and in GDP  these countries is bigger than the one of industry. 

One of the modern tendencies is the increased demand for the tertiary 
sector products i.e. services in the economic activity, that is conditioned by the 
drop off of the world demand for raw material. The process of transfer of the 
industries or so called “secondary sector” from the developed countries to the 
developing ones is the tendency reflecting that the developing states try to reach 
the developed ones, while those move on in their evolution even faster than ever. 
We are not against the development of industry in Moldova, but it is not the sector 
to narrow our specialization in (except some areas of light industry, mentioned 
above) as the industry we possess is now in decline and it was designed to exist in 
frames of the Soviet Union economy. Moldova doesn’t possess resources for this 
and, most important, energy. The choice of the tertiary sector specialization will be 
wrong for us too, it will take some time and a lot of considerable investments and 
by the time we stand at the same level as the developed countries, the transfer of 
the service sector to the developing countries will take place. Experts warn that 
the competitive edge of an economy no longer comes from the use of 
products or services, natural resources or geographical or historical 
peculiarities. The competitive edge is created by innovation, highly-skilled 
work force and widespread use of knowledge; in other words by the 
knowledge economy.  

The solution is in the technologies development. Take for example Japan, 
which has chosen this way of development, possessing a small territory and lack of 
natural resources she first was borrowing the foreign inventions, and then 
developing its own. The main advantage for this process is that transition countries 
have the USSR legacy the infrastructure, the institute and the highly qualified labor 
force.  The only need in this sector is investments, which the developed countries 
are ready to inflow in these researches. The main difference of the exchange in 
commodities and in technologies is that after selling technology it remains in the 
country and it will serve the basis for the following technological developments. 
There’s strong need today for substitution of the fuel with more efficient alternative 
energy source on the large scale for instance, first because the former one pollutes 
environment and second, because petrol and oil are among others the basis of the 
development level and total dominance of the high-income economies. We believe 
it is possible due to the decline in the world economy, increased concern of EU of 
the environment protection and consolidation of EU economic power. 
Technologies include software, in which today we still don’t have official data on 
its turnover, because they mostly operate illegally, but their turnover is the largest 
in Moldova. There are several enterprises, producing high quality software for the 
internal and external markets mostly for internet. Legalization and development of 
the sector would help Moldova make an important step in her development. Every 
year the large universities of Moldova turn out dozens of specialists in cybernetics 
and software, the sector thus will not lack qualified personnel.  The machinery and 
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equipment production could be revived, as the plants could attract investments to 
finish the conversion process under the demand of the domestic and international 
markets or R&D activities.  

The other solution, which also would need significant starting capital, but 
promising very profitable future, is tourism, which will require proper 
infrastructure. As mentioned above, there’s high demand for the rural tourism in 
Europe, and the interest towards Eastern European states, though decreasing, 
would ensure this sector high demand.  

Moldova could get more involved in the assembling of machinery and 
equipment, desirably in cooperation with EU states. This would make our 
researchers get acquainted with the new technologies and they would be able to 
develop this knowledge in the further ideas for production.  

Today the export revival in Moldova is possible through the determination 
of the sectors with high export potential, of the strategic export markets and access 
to these markets, creation of the favorable business environment for production and 
competitiveness of the products and services, attraction of the foreign direct 
investments and the high technologies, gradual opening of the national market and 
the clear definition of the role of state in the economy. (1) 
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