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CONTEXT CONTEXT 

Organizarea conferinţei ştiinţifico-practice 

internaţionale „Dezvoltarea inovativă, cola-

borativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, 

practică, perspective” este prilejuită 

aniversărilor de 150 de ani ai mişcării 

cooperatiste din Republica Moldova, a 100 de 

ani de educaţie cooperatistă, a 25 de ani de la 

înfiinţarea Universităţii Cooperatist-Comerciale 

din Moldova. 
 

Cooperativele exercită un rol important în 
societatea contemporană datorită impactului 
pe care îl au asupra dezvoltării socio-
economice în orice ţară. Cooperativele 
reprezintă un model dual bazat pe o 
componentă economică şi una  socială, 
devenind actori-cheie ai economiei sociale. Pe 
acest motiv Rezoluţia ONU din 2001 
„Cooperativele în cadrul dezvoltării umane”, 
Recomandarea nr. 193 din 20 iunie 2002 a 
Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind 
promovarea cooperativelor, precum şi politicile 
europene  (Comunicatul Comisiei Europene 
„Promovarea Societăţilor Cooperative în 
Europa” din 23 februarie 2004; Rezoluţia 
Parlamentului European din 2 iulie 2013 
referitoare la „Contribuţia cooperativelor la 
depăşirea crizei” ş.a. orientează spre 
susţinerea acestei forme de  activitate şi 
încurajează guvernele, mediul academic şi de 
cercetare să contribuie la dezvoltarea 
cooperativelor prin îmbunătăţirea legislaţiei, 
identificarea şi implementarea formelor 
inovative de cooperative şi activitate 
cooperatistă, promovarea educaţiei în domeniu 
în baza principiilor şi bunelor practici 
internaţionale. Datorită importanţei 
cooperativelor ONU a proclamat anul 2012 ca 
fiind Anul Internaţional al Cooperativelor. 
 
Dezvoltarea sectorului cooperativelor este în 

continuă creştere şi extensie. Cooperativele 

asociază cca un miliard de membri, fiecare al 

şaselea locuitor al Terrei fiind membru al unui 

sau altui tip de cooperative. Conform datelor 

ACI în activitatea cooperativelor sunt antrenate 

cca 250 milioane de angajaţi. În cadrul ţărilor 

G20 numărul persoanelor ce activează în 

cooperative constituie 12% din numărul total al 

angajaţilor. 

 

The organization of the international scientific-
professional conference “The innovative, 
collaborative, inclusive development of 
cooperatives: theory, practice, perspecti-
ves” is dedicated to the anniversary of 150 
years of cooperative movement in Republic of 
Moldova, to the 100th anniversary of national 
cooperative education, and to the 25th 
anniversary since the establishment of Trade 
Co-operative University of Moldova. 
 
The cooperatives have an important role in the 
contemporary society due to the impact they 
have on the socio-economic development in 
any country. The cooperatives represent a dual 
model based on an economic and social 
element, becoming key actors in the social 
economy. Therefore, the UN Resolution from 
2001 "The cooperatives in the social 
development", Recommendation no. 193 of 
June 20, 2002 of the International Labor 
Organization regarding promotion of 
cooperatives, as well as European policies 
(European Commission Communication 
"Promotion of cooperative societies in Europe" 
from February 23, 2004; European Parliament 
resolution of July 2, 2013 regarding "The 
contribution of cooperatives to overcoming the 
crisis") are oriented towards the support of this 
form of activity and encourage governments, 
academia and researchers to contribute to the 
development of cooperatives by improving 
legislation, identification and implementation of 
innovative forms of cooperatives and 
cooperative activities, as well as the promotion 
of education in this field, based on principles 
and best international practices. Due to the 
importance of cooperatives, UN proclaimed 
2012 as the International Year of 
Cooperatives.  
 
The cooperative's sector development is 
constantly growing. The cooperatives 
associate about one billion members; every 
sixth inhabitant of the Earth being a member of 
one or another type of cooperative. According 
to the International Co-operative Alliance 
(ICA), in the activity of cooperatives are 
involved about 250 million of employees. In the 
framework of G20 countries the number of 
people that activate in cooperatives represent 
12% of the total number of employees.   
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Cooperativele la fel devin din ce în ce mai 
importante şi în Uniunea Europeană, unde 
există cca 176 000 de întreprinderi cooperative 
deţinute de 141 de milioane de membri.  
Cooperativele Europei asigură locuri de muncă 
pentru 4,7 milioane de persoane şi  contribuie, 
în medie, cu cca 5 % la formarea  PIB-ului 
fiecărui stat membru. 
 
Cooperativelor le revine un rol distinct în 
realizarea politicilor economice şi sociale 
naţionale în valorificarea priorităţilor/ 
obiectivelor Strategiei Naţionale de Dezvoltare 
„Moldova 2020: 7 soluţii pentru creşterea 
economică şi reducerea sărăciei”; altor 
documente de politici. 
 
În Republica Moldova sunt înregistrate 3803 
de cooperative (la 01.01.2018), ce constituie 
2,2% din numărul total de agenţi economici 
înregistraţi în ţară. Segmentul cel mai relevant 
este cel al cooperativelor de consum. 
Dezvoltarea cooperativelor în ţară  înscrie un 
ritm mai lent în raport cu progresele 
înregistrate pe plan internaţional şi cel 
european, la particular. În acest context 
impulsionarea dezvoltării cooperativelor a 
devenit imperativă având în vedere contribuţia 
pe care acestea le pot aduce evoluţiei 
societăţii, realizării politicilor economico-sociale 
de dezvoltare a republicii. 
 
Obiectivele conferinţei: 

 promovarea în Republica Moldova a 
politicilor internaţionale, inclusiv a celor 
europene de susţinere a capacităţilor, 
modernizarea sectorului cooperativelor 
din ţară în acord cu priorităţilor acestor 
politici; 

 prezentarea situaţiei în domeniul 
sectorului cooperativelor în Republica 
Moldova, a provocărilor problemelor cu 
care se confruntă acest sector şi 
identificarea unor soluţii de depăşire a 
acestora; 

 reliefarea direcţiilor şi soluţiilor inovative 
de dezvoltare a cooperativelor, de 
guvernare şi organizare a acestora, a 
politicilor şi strategiilor de inovare, de 
perfecţionare a legislaţiei în domeniu; 

 identificarea noilor posibilităţi de 
cooperare a cooperativelor (clustere, 
consorţii, reţele etc.) şi a beneficiilor ce le 
oferă acestea; 

 descoperirea noilor oportunităţi în 

The cooperatives are becoming increasingly 

important in the European Union, where there 

are about 176,000 cooperative enterprises 

owned by 141 million members. Europe’s 

cooperatives provide jobs for 4.7 million people 

and contribute, on average, about 5% to the 

GDP of each member state. 

 
Cooperatives have a distinct role in the 
achievement of national economic and social 
policies and capitalizing on priorities/objectives 
of the National Development Strategy 
"Moldova 2020: 7 solutions for economic 
growth and poverty reduction"; other policy 
documents.  
 
In Moldova are registered 3803 cooperatives 
(at 01/01/2018), which constitute 2.2% of the 
total number of economic agents registered in 
the country. The relevant segment is that of 
consumer cooperatives. The development of 
cooperatives in the country score a slower 
pace in relation to the progress made at the 
international level and the European level, in 
particular. In this context, promoting the 
development of cooperatives has become 
imperative having regard to the contribution 
they can make changes in society, 
achievement of economic and social policies of 
the country development.  
 
Objectives: 

 Promote within Republic of Moldova the 
international policies, including the 
European policies of sustaining the 
capabilities, and the modernization of 
cooperatives sector in the country 
according to these policies’ priorities; 

 Present the situation of the challenges 
that the cooperatives sector is facing in 
Republic of Moldova and identify 
solutions for overcoming them; 

 Emphasize the innovative directions and 
solutions of cooperatives development, 
together with the governing and 
organization not only of policies and 
innovation strategies, but also of inward-
processing of the framework; 

 Identify new possibilities of cooperatives 
cooperation (clusters, consortia, 
networks etc.) and their benefits; 

 Discover new opportunities in the 
cooperatives development based on the 
international experience and the transfer 
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dezvoltarea cooperativelor în baza 
experienţei internaţionale şi transferul 
bunelor practici comunitare către sectorul 
cooperatist din Republica Moldova; 

 promovarea valorilor cooperatiste şi a 
sistemului cooperatist naţional în context 
global; 

 facilitarea implementării soluţiilor 
inovative şi a practicilor internaţionale, în 
special a celor europene, în activitatea 
cooperativelor din ţară; 

 dinamizarea cercetării – dezvoltării în 
domeniul cooperativelor, cooperarea 
internaţională în domeniu; 

 implementarea inovaţiilor în procesul 
educaţional (formare iniţială şi continuă) 
şi educarea tinerilor în spiritul valorilor şi 
principiilor cooperatiste internaţionale; 

 crearea unei platforme de colaborare 
eficientă dintre tinerii cercetători, savanţi 
preocupaţi de tematica manifestării 
ştiinţifice, din cadrul instituţiilor din ţară şi 
de peste hotare, mediul de afaceri, 
autorităţile publice centrale şi locale. 

 
În cadrul conferinţei vor fi puse în dezbateri 

aspecte ce vizează situaţia actuală şi 

tendinţele de dezvoltare a cooperativelor în 

Republica Moldova şi pe plan internaţional, 

provocările cu care se confruntă acest sector; 

vor fi identificate soluţii inovative, colaborative, 

incluzive de dezvoltare a cooperativelor 

derivate din strategiile, conceptele moderne şi 

practicile benefice internaţionale şi europene, 

la particular. În acest sens, forumul ştiinţific va 

reuni pe o platformă eficientă, autorităţi 

publice, mediul academic, mediul de afaceri, 

tineri cercetători, alte părţi interesate. 

of good practices towards the 
cooperative sector from Republic of 
Moldova; 

 Promote the cooperative values and the 
national cooperative system in a global 
context; 

 Ease the implementation of innovative 
solutions and international practices, 
especially the European ones, within the 
activities of the national cooperatives; 

 Stimulate the research and development 
in the cooperatives domain and the 
international collaboration; 

 Implement innovations in the educational 
process (initial and continuous training) 
and the international values and 
principles of cooperatives in the youth 
education; 

 Develop an efficient platform of 
collaboration between young 
researchers, academics interested in the 
scientific domain from national and 
international organizations, business 
environment, central and local public 
authorities. 

 
During the conference different aspects will be 
debated, which are targeting the current 
situation and the development trends of 
cooperatives in Moldova and internationally, as 
well as the challenges faced by this sector; 
there will be identified solutions for the 
innovative, collaborative, inclusive 
cooperatives development according to the 
modern strategies, concepts, and international, 
especially European good practices. In this 
regard, the scientific forum will bring together 
on an effective platform, public authorities, 
academia, business environment, young 

researchers and other stakeholders. 
  

Proiect susţinut de Ministerul Educaţiei, Culturii 

şi Cercetării al Republicii Moldova şi Academia 

de Ştiinţe a Moldovei. 

Project supported by the Ministry of Education, 
Culture and Research of the Republic of 
Moldova and the Academy of Sciences of 
Moldova. 
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КООПЕРАТИВНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ: 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ  

ПОДХОДЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
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E-mail: apopiy@gmail.com 
 

Кооперация, как особая форма социально-экономической деятельности людей, 
функционирует на основе общих интересов и коллективной собственности, 
характерная для всех типов цивилизованных экономик и политических режимов. Она 
занимает особое место, как в экономиках слаборазвитых стран, так и 
высокоразвитых. В США, например, около 25% взрослого населения связано с 
кооперацией, а в странах Западной Европы – от 20 до 37%. 

По данным Международного кооперативного альянса (МКА) количество 
кооператоров в ближайшей перспективе достигнет 1 млрд. человек. 

На фоне поступательного развития международного кооперативного 
движения состояние кооперации в большинстве постсоциалистических стран 
выглядит достаточно проблематично. Кооперативный сектор развивается 
бессистемно, деформирована его структура, масштабы функционирования 
недопустимо сужены, низкая эффективность кооперативной деятельности. В 
целом, со всей очевидностью можно констатировать, что кооперация деградирует. 

Такое положение объективно вызывает необходимость всестороннего 
исследования негативных процессов и явлений, происходящих в кооперации и научно 
обосновать пути возрождения кооперативного сектора экономики.  

 
1. Тенденции и проблемы современного развития кооперативного сектора 

экономики Украины 
 Кооперативный сектор национальной экономики представляет совокупность 

кооперативных систем и типов, кооперативов, характеризующиеся единством целей, 
социально-экономических функций, организационной идентичностью и базируются 
на коллективной форме собственности. Такой сектор является органической 
составляющей многоукладной экономики. 

Анализ показывает, что доля кооперативов в общем количествеэкономических 
субъектов Украины незначительна – 2,2%, при этом количество кооперативов имеет 
тенденцию к сокращению. За последние 15 лет их общее количество уменьшилось 
на 3,3 тыс ед. (Табл 1). 

Таблица 1 
Динамика развития количества кооперативов в Украине 

 Годы  2015/ 
2000 (%) 2000 2005 2010 2015 

І. Кооперативы: 

- производственные 

- сельскохозяйственные 

производственные 

- обслуживающие 

-сельскохозяйственные 

обслуживающие 

ІІ. Потребительские общества 

ІІІ. Кредитные союзы 

29892 

3107 

 

2462 

11100 

 

- 

5103 

263 

30229 

2607 

 

1025 

15544 

 

354 

5725 

435 

35063 

2461 

 

1401 

22620 

 

759 

5252 

1127 

26460 

2306 

 

997 

18169 

 

1017 

4400 

1090 

88,5 

74,2 

 

40,4 

163,8 

 

х 

86,2 

4,4 р 

Всего 35258 36389 4442 31950 90,8 
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Тенденция сокращения количества кооперативов составляет особую 
проблему, которая проявляется, главным образом, в сегменте производственных 
кооперативов. Как видно из табл. 1 количество кооперативов в промышленности 
сократилась на 25%, а в аграрном секторе – около 60%. С 2010 г. наблюдается 
сокращение потребительских обществ, причем существенное – 300-350 обществ 
ежегодно. Ускоренная положительная динамика характерна лишь для кредитных 
союзов, правда в последние годы рост замедлился. 

Другая проблема – структурная деформация кооперативного сектора. Более 
60% занимают обслуживающие кооперативы, основу которых составляют жилищно-
коммунальные кооперативы. Производственные промышленные кооперативы 
насчитываюттеперь всего 7,2% субъектов кооперативного сектора, а сельскохо-
зяйственные производственные кооперативы еще хуже – 3,3%. 

Особую тревогу вызывает снижение доли потребительских обществ и других 
организаций потребительской кооперации до 14,4%, когда этот сегмент вместе с 
субъектами аграрной кооперации преобладали в социалистическом кооперативном 
секторе. 

Суть следующей проблемы выражается в значительном сужении масштабов 
- деятельности базовых кооперативов – производственных и потребительских. 

В промышленности насчитывается 127 тис.субъектов предпринимательства, 
при этом доля кооперативов не превышает 1,6% и продолжает сокращаться. 
Ситуация в аграрном секторе аналогичная. Здесь с 53 тыс. субъектов – юридических 
лиц лишь 1,8% составляют сельскохозяйственные производственные кооперативы, 
которые используют не более 3% сельскохозяйственных угодий. Кооперативы в 
аграрном секторе формируют 2-2,5% валового дохода. Попутно заметим, что 
коллективные хозяйства в сельском хозяйстве в 1990 году формировали не менее 
60% валового продукта. 

Потребительская кооперация характеризуется теми же тенденциями, что и 
другие кооперативные системы. Если в девяностых годах кооперативный 
товарооборот достигал 27-28% общенационального, то сейчас он сократился до 
критического уровня – менее 1%. 

Причин негативных явлений и тенденций в развитии кооперативного сектора 
экономики много и все они носят преимущественно субъективный характер. 

Первая – ошибочная  государственная политика относительно  фетишизации 
частной собственности и игнорирование коллективной формы собственности, 
искусственное ее ограничение, формальная государственная защита и 
идеологическое давление на коллективные формы со стороны либеральных партий 
и политических движений. 

Вторая – декооперование и как следствие массовое отчуждение кооперативных 
объектов при содействии внутрисистемного аппарата управления под видом 
"структурных изменений", "оптимизации", "экономической целесообразности" и 
"поиска эффективного собственника, что привело к разрушению функциональной 
целостности кооперативных систем. 

Третья - десоциализация экономики, как спутник рыночных реформ и 
соответственно вытеснения кооперации – социальной организации людей и 
хозяйственной системы социально-ориентированной. 

Следует особо подчеркнуть, что утверждение со стороны отдельных 
реформаторов про   исторические границы кооперации в современных условиях и 
исчерпанности ее возможностей научно не обоснованы и не выдерживают критики. 
Феномен кооперации будет существовать столько, сколько позволят объективные 
условия и социально-экономические факторы в обществе независимо от ее 
политических воззрений. 
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2. Условия и концептуальные подходы возрождения кооперативного 
сектора экономики 

Модель развития кооперативного сектора экономики зависит от места и его 
роли в экономической, социальной и политической системе. 

В экономической системе кооперативный сектор должен способствовать 
формированию многоукладности национальной экономики, расширению масштабов 
экономической деятельности в производственной и непроизводственной сферах, 
корпоратизации систем отношений, сочетанию личных, коллективных и 
общественных интересов. 

В социальной сфере миссию кооперативного сектора следует ориентировать на 
социальную поддержку, социальные гарантии, социальную защиту кооператоров, 
преодоление бедности, социальную перестройку села, укрепление демократических 
основ общества. 

В политической системе кооперация не может больше сохранить нейтралитет, 
поскольку она является институтом социально-ориентированным, демократическим 
с глубоко укоренившимися национальными традициями. Защищая интересы 
миллионов кооператоров кооперативные организации должны активно формировать 
кооперативную политику через активизацию кооперативного движения, политических 
объединений, приобщиться к государственным стратегиям и программам, выступать 
с законодательными инициативами. 

 На международной арене кооперативный сектор, как составляющий 
международного кооперативного движения необходимо резко активизировать 
международное кооперативное сотрудничество, расширить международный 
товарный обмен, интегрироваться в международные экономические связи. 

Кооперативный сектор экономики возродиться под влиянием активных 
стратегических сил и стимулирующих факторов. 

 Разнообразные условия и факторы, активно влияющие на современное 
развитие кооперативных систем и кооперативного сектора экономики Украины               

могут быть обединены в три группы: экономические, социальные и 
институциональные.  

Экономические условия призваны создать соответствующий экономический 
климат для развития кооперации. Они включают экономическую свободу, систему 
экономического регулирования, защиту экономических интересов хозяйствующих 
субъектов, многоукладность и конкуренцию в экономике. Все эти компоненты 
постепенно совершенствуются и усиливают свое действие в отечественной 
кооперации.  

Социальные условия должны обеспечить развитие кооперативной идеи и 
реализацию кооперативных ценностей, социальную поддержку и социальную защиту 
пайщиков, обеспечить надежное социальное обслуживание. В Украине социальные 
условия создаются за счет социальной ориентации экономики, активизации 
социальной политики, социального возрождения села, социальный гарантий. 

Институциональные условия способствуют реализации кооперативных 
ценностей и принципов, укреплению кооперативной демократии, 
совершенствованию правового регулирования и достижению паритетности в 
системе отношений кооперации и государства. К таким условиям следует отнести 
правовую базу и защиту, систему регулирования, активность формальных та 
неформальных институтов, а также отношения собственности.. 

Под влиянием указанных условий и факторов уже сейчас выкристализовуется 
рыночная модель кооперативного сектора экономики. 

Структурно такая модель включает разные типы кооперативов и систем 
кооперации, прежде всего: производственную, сельскохозяйственную, 
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потребительскую, кредитную и сервисную, которые будут тесно взаимодействовать 
при координации их деятельности, общенациональным кооперативным органом – 
национальным кооперативным альянсом. 

Такая модель будет развиваться и функционировать на основе приоритетности 
международных кооперативных принципов в сочетании с принципами 
предпринимательства и учете специфических принципов для каждой кооперативной 
системы. Система экономического регулирования также должна быть смешанной и 
включать кооперативные и рыночные механизмы. При этом идентичность 
кооперативов не может быть нарушена. 

В целом перспективная модель кооперативного сектора структурно может быть 
представлена следующим образом (рис. 1). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Рис. 1. Рыночная модель кооперативного сектора экономики 
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кооперативным альянсом: добровольность и открытое членство; демократический 
членский контроль; экономическое участие членов; автономия и независимость; 
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образование, повышение квалификации, информация; сотрудничество между 
кооперативами; забота об обществе. Кроме того, важно ввести специфические для 
каждой системы принципы в сочетании с предпринимательскими принципами с тем, 
чтобы адаптировать отечественную кооперацию к рыночным условиям развития и 
функционирования. Следует также учесть, что отдельные элементы кооперации 
сохранились: материально-техническая база, кадры, финансовые ресурсы и 
особенно бесценный исторический опыт. 

Таким образом, на современной стадии социально-экономические условия 
позволяют формировать качественно новую структуру и потенциал кооперативного 
сектора экономики. При этом необходимо решить ряд масштабных и актуальных 
проблем при активном участии кооперации, науки, государства и международных 
кооперативных организаций. 
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MANAGEMENT – THE DECISIVE FACTOR  
IN ECONOMIC DEVELOPMENT 
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Abstract 
The approach of management as one of the most important factors of development 

and economic growth and implicitly of the Romanian economy and organizations     
"departs" efficiency from a truth, highlighted by Peter Drucker, several decades ago: "there 
are no rich or poor countries, but only well-run or poorly led countries." Our work is also in 
favor of this statement and based on the economic, social and political realities of 
Romania, an emerging country in Southeast Europe and a member of the European Union 
since 2007.  

In order to explain this hypostasis of management, one has presented some aspects 
regarding its content (hoping that at least the specialists we will “speak” the same 
language!), as weel as economic, social and political characteristics of the Romanian 
economy and society in the last 29 years and some dimensional peculiarities and 
functionalities of the microeconomic management. These aspects have allowed not only 
the causal detection of some dysfunctions and strengths, but, above all, the outline of 
ways to amplify the role of management in the development and economic growth. I also 
suggested some common actions with specialists - teachers, managers, researchers s.o. - 
from the Republic of Moldova for the benefit of macroeconomic and microeconomic 
efficiency and effectiveness in both countries. 

Key-words: management, process approach, managerial reengineering, corporate 
policy responsibility, managers professionalisation. 

 
Rezumat 
Abordarea managementului ca unul din cei mai importanți factori de dezvoltare și 

creștere economică și, implicit, de eficientizare a economiei și a organizațiilor românești 
”pleacă” de la un adevăr evidențiat de Peter Drucker în urmă cu mai multe decenii: ”nu 
există țări bogate și țări sărace, ci numai țări bine conduse și țări prost conduse”. În 
favoarea acestei afirmații pledează și lucrarea noastră, elaborată pe baza realităților 
economice, sociale și politice din România, țară emergentă din sud-estul Europei, membru 
al Uniunii Europene din 2007.  

Pentru a explica o asemenea ipostază a managementului, am procedat la 
prezentarea unor considerente referitoare la conținutul acestuia (în speranța că vom reuși, 
măcar la nivel de specialiști, să vorbim aceeași limbă!), a unor caracteristici economice, 
sociale și politice ale economiei și societății românești din ultimii 29 de ani, precum și a 
unor particularități dimensionale și funcționale ale managementului microeconomic. Aceste 
aspecte au permis nu doar depistarea cauzală a unor disfuncționalități și puncte forte ci, 
mai ales, conturarea unor modalități de amplificare a rolului managementului în 
dezvoltarea și creșterea economică. De asemenea, am sugerat unele acțiuni comune cu 
specialiștii – profesori, manageri, cercetători etc. – din Republica Moldova în beneficiul 
eficienței și eficacității macro și microeconomice din ambele țări. 

Cuvinte-cheie: management, abordarea pe procese, reengineering managerial, 
responsabilitate politică corporativă, profesionalizarea managerilor. 

 
Clasificare JEL: M10, M19. 
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Introduction 
There are several considerations regarding the content of management necessary to 

justify its fundamental role in economic development: 
• tackled in a narrow sense, management is associated with leadership; tackled 

broadly, management = leadership + administration; 
• In both situations, the necessary and mandatory condition of management is the 

existence of a manager and at least an executant; as such, you can not say that you are a 
"boss" unless you have at least one subordinate; 

• Over the years, we have found that a significant part of those holding managerial 
positions – from ministers to business executives – is below the minimum level of 
managerial competence, ie it does not have sufficient management knowledge (the 
scientific side of managerial competence) qualities and skills (the artistic side of 
managerial competence); 

• the English-Saxon Management Interpretation in the Romanian vocabulary was 
made without distinction, its excessive promotion diforming its real content (expressions 
such as information system management or decision-making management, waste 
management, project life cycle management are used s.o.). which, rather, have the 
meaning of administration; 

• if in terms of scope, we have highlighted the narrow sense approach and extended 
approach, the content of management can be treated as management processes, 
management system, persons who practice management, ie managers; 

• process approach: in any organization, three categories of work processes are 
exercised – business processes, generating economic goods that give consistency to the 
activity object of the respective organisation, auxiliary processes or support processes, 
specialized services for the business processes and management processes, specific to 
managers; the lattest entail the exercising of distinct functions, i.e. forecast, organisation, 
coordination, training and control-evaluation, each materializing into foundation, adoption 
and application of managerial decisions; 

• the managers are those who set objectives, ways of realization, the sizing of the 
necessary resources, specify the intermediate and final terms, ensure the procedural, 
organizational and human conditions necessary for achieving the objectives, harmonize 
the decisions and actions of the subordinated personnel and subdivisions through 
managerial communication, determines the participation of staff in the establishment and 
realization of the objectives through appropriate motivation, periodically and finally 
evaluates and controls the stage of achieving the objectives; 

 if this is simultaneously a socio-economic, technico-material, open, organically 
adaptive, predominantly operational and a management system, the last characteristic 
refers to the existence of several managerial subsystems or components – 
methodological, decisional, informational, organizational and human resources 
management – in multiple relationships of interdependence; 

• the approach from the managerial point of wiev ("the management of the 
organisation X", "the management of Y department", "Z organisation's top management" 
and so on); 

• the essence of management: the exercising of management processes through 
managerial decisions; 

• those who practice management are the managers; their roles relate to 
substantiating and adopting management decisions and monitoring their implementation 
by executants; in their turn, executants initiate actions to operationalize management 
decisions; for this, a three-dimensional approach of managers is needed, through IQ, EQ 
and PQ, respectively rational managerial skills, empowering emotional management and 
political managerial skills, respectively acquiring and maintaining the power to exercise the 
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first two. Their sum reveales the management coefficient (MQ), to which those who recruit 
and make the final selection of managers should report to [4, p.6-13]. 

• Managers are responsible for the quality of their decisions and partly for the results 
of their application, while the executives are responsible for the efficiency of the decision 
operationalization process! It is very important to dissociate the responsibility of the two 
categories of actors specific to each organization, starting from the roles "played" by them, 
especially when evaluating the performance of managers; the lack of a simplistic approach 
of the managerial results and the often unfounded labeling the management as a "bad 
management" by some of them starts precisely from the misunderstanding of the meaning 
of the binomial roles- results; 

• the decisions adopted by the managers must be of good quality, ie scientifically, 
opportune, empowered, integrated and comprehensible – in the conditions of capitalizing 
quality information and the use of an appropriate managerial tool, evolved – while the 
implementing of the decisions by the executants should be efficient and effective – ensure 
that results are achieved at least at the level of the assumed objectives and under the 
foreseen conditions; as such, a distinction should be made between quality and efficiency 
in management, each of these two categories benefiting from specific indicators of 
appreciation; 

  • the fundamental condition of the quality, efficiency and effectiveness of managerial 
decisions is the managerial and professional competence of managers and executants, ie 
their professionalism; 

• the exercise of a professional management ultimately materialize into obtaining 
managerial performance, which, in turn, generates economic performance; 

• management is undoubtedly the main factor of economic development, economic 
growth and economic progress. 

 
Romania, socio-economic and political coordinates 
After the events of December 1989, which created the rupture of socialism and the 

entering into a new period of capitalist development, there were profound political, social 
and economic transformations, with both favorable and unfavorable consequences, on the 
society and the Romanian economy "state of health". The main coordinates are briefly 
listed below: 

• Romania is a parliamentary republic; the Parliament has 2 decision-making 
chambers – the Senate and the Chamber of Deputies – and counts over 500 MEPs 
elected once every four years; 

• the President is elected every five years by popular vote; after 1989, Romania had 
four presidents, two of them with double mandates; 

• in 29 years, Romania had 16 governments and over 20 prime ministers (including 
interim officials) out of which only 2 completed their four-year mandate; 

• the population of Romania is almost 20 million inhabitants, decreasing with about 
3.5 million compared to 1989, mainly due to the migration to Western Europe and the 
dramatic decrease of the birth rate [6]; 

• in the World Economic Forum's ranking of the global economic competitiveness 
index, Romania ranks 68th out of 137 countries, down 6 places compared to 2016-2017 
(19 places behind Bulgaria, 29 places behind Poland, but ahead of Croatia, Serbia, 
Greece and the Republic of Moldova); it is to be noticed that this ranking is based on 12 
criteria (institutions, infrastructure, macroeconomic environment, health and primary 
education, higher education and training, efficiency of the goods market, labor market 
efficiency, financial market development, technological training, market size, innovation), 
grouped into 3 categories, each with specific indicators (114 in total); the ranks of Romania 
for the period 2017-2018, corresponding to each criteria, were: institutions – 86; 
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infrastructure – 83; macroeconomic environment – 38; health and primary education – 92; 
higher education and training – 70; efficiency of the goods market – 92; labor market 
efficiency – 89; the development of the financial market – 88; technological training – 51; 
market size – 41; business complexity – 116; innovation – 96 (the overall competitiveness 
index was 4.28 on a scale from 1 to 7) [5]; 

• furthermore, Romania became unique in the world when has paid its foreign debt in 
1989 (March); yet, in 2018 its foreign debt is over 96 billion euros. 

The managerial approach of the Romanian economy and society from 1990 to 2018 
highlights the following aspects: 

• legislative and political instability, generating economic and managerial instability, 
corruption phenomenon and bureaucracy, both at macro and microeconomic level, as well 
as at social level. 

• Romania currently lacks a global national strategy, it only has a government 
program with a pronounced political dimension; instead of a global strategy, it has sectoral 
strategies, with questionable degree of substantiation; as long as one does not know what 
one wants, it is very hard, if not impossible, to build something durable! 

• From the organizational point of view, the number of ministries and government 
agencies oscillates, from a relatively reasonable figure immediately after the parliamentary 
election, to a further higher figure, as the mandate of the electors is approaching the end; 
amplifying the  bureaucracy is the most serious consequence! 

• intra- and inter-ministerial communication, among the most important state 
institutions, as an important support for coordination, is extremely poor; the two and a half 
decades lack of decisional transparency making divided the society into 2 distinct camps, 
following the power-opposition model, with serious consequences on the country's 
progress! These confrontations, normal in any democracy, up to a point, raise many 
questions when transferred into the street, situations speculated by others outside the 
borders and used as arguments for sanctioning Romania. The big „construction of the 
state” problems are created by ourselves, inside the country and are the consequence of a 
totally deficient political management exercised at the level of the political parties, the 
Parliament, the Government s.o. The parallel – which is often referred to – with what was 
happening 2500 years ago in the state-city of Athens, with a genuine democracy, is not at 
all haphazard! 

• Incompetence reaches high rates, mainly due to the lack of adequate selection, 
recruitment, employment and promotion criteria for managers on the upper level of the 
organizational structure of the economy; as long as the priorities are of political and 
clientele nature, instead of  being focused on managerial and professional competence, 
we will have ministers, state secretaries, general managers and directors with 
questionable competence or lack of knowledge, qualities, managerial and professional 
skills consistent with the specificity of the domains they function in! Their temptation to 
more and more consistent, but unjustified earnings, is only a step towards corruption! 

So, at the macroeconomic and social level, those who lead and manage are: 
- elected by electoral ballot – president of the country, parliamentarians; 
- proposed by the winning party or coalition, validated by Parliament – Prime Minister 

and Ministers; 
- appointed by the Prime Minister – State Secretaries and Directors of National 

Agencies / Authorities; 
- appointed by competition – the general directors and the directors of the ministries. 
 
The Romanian Organization 
A healty economy is conditioned by the existence of profitable businesses. An 

economy develops and thrives if the socio-economic entities are financially solid. Romania 
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has an important public sector and a private sector, which includes large enterprises and 
SMEs, with a majority private capital or fully-owned by private sector. On a whole, the 
"health" state of the Romanian organizations is not able to fully satisfy, being seriously 
influenced by both internal and exogenous variables, specific to the national and 
international environment. An incurs in their typology and economic evolution in the period 
after 1989 is necessary, precisely to highlight the role of management in generating 
economic performance. The typology of Romanian organizations includes mainly: public 
organizations (public enterprises and institutions), private organizations (small, medium 
and large private enterprises), subsidiaries of multinational companies, mixed companies, 
cooperatives (consumer, craft and agricultural); 

• the number of public enterprises (national companies, autonomous regies s. o.), 
under the central public authority, in which the state is the sole or majority shareholder is 
287 and that of public enterprises under local public authority is 1381; 

• Public corporations benefit from corporate governance since 2011 in two ways: 
corporate governance centered on shareholders and stakeholder-centered corporate 
governance; what we meet in Romania is a mixture of the two variants, with a slight 
inclination towards the first; 

• the management of public enterprises is carried out in a unitary system (with the 
Board of Directors and directors) or in a dual system (with the Supervisory Board, the 
Directorate and the Directors); 

• many corporate enterprises are exempted from the application of corporate 
governance legislation through GO or GD; they "benefit" from a management decided 
exclusively on political criteria, partially justified by corporate political responsibility (a 
concept recently introduced in the managerial theory and practice, focused on exerting 
political influence at the enterprise level, setting goals, ensuring company sustainability, 
lobbying s.o.); 

• the management of central public enterprises was privatized starting with 2009, 
through the recruitment and selection of Romanian or foreign managers (natural persons); 
the "private-manager working for the state" variant did not give the expected results, 
despite the support of such a trend by specialists and politicians, for several reasons: the 
selection criteria were not coherent enough and did not emphasize the managerial 
competence addressed both in knowledge and managerial skills, the Board of Directors or 
the Supervisory Board was made up of persons appointed on political terms without a 
minimum managerial and professional competence required by the company's specificity, 
management or mandate contracts were poorly designed and, implicitly, easily attackable 
in the "divorce" situation from the managed and administrated enterprise; 

• both in public enterprises, as well as in public institutions, there can be  cited 
notions like: "spoil system", the phrase "bad management" and the consequences of 
invoking it; " exemplary fulfilled tasks" and "fulfilled objectives set out in the job description" 
/ the role of the objectives in the responsibility of the individual; the main cause of 
managerial selection contests in these categories of organizations is the insufficiency or 
lack of testing of management knowledge (do candidates know how to lead?) and the 
amplification of the role of "relevant managerial experience" in the field (also see 
companies with private management, in which the candidates for CEO position must be 
proffesionals in the field); Is it enough? The answer is NO, because the obtaining of 
favorable economic results is the consequence of the operation of some fundamental 
modifications (changes) in the management system of the respective companies and, 
implicitly, in their organizational culture! 

• the manifestation of "Parkinson's laws", "Peter's principle", "Dunning-Kruger effect" 
or "Cippola's laws" is still active in the microeconomic organizing systems, especially in 
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public institutions and public enterprises where the influence of politics is determining the 
nomination of top managers or boards of directors [1, pp.114-117]; 

• The number of private enterprises (small, medium and large) is around 550,000, 
with an overwhelming (over 91%) share of microenterprises (1-9 employees); small 
enterprises occupy 8.19% of the total, the medium-sized ones register 1.49%, while the 
large enterprises only 0.29% (there are 1600 such enterprises). This is the sector with the 
most consistent contribution to GDP; 

• Sustainable legislation in Romania (Law 109/1996, Consumption Cooperatives and 
Credit Cooperatives, Law 566/2004 of the Agricultural Cooperative and Law 1/2005 of co-
operation, republished in May 2014) – tries to regenerate cooperatives, considered for 
good reason the  "capitalist oases" in the communist economy (until 1989) and now the 
"communist oases" in the capitalist economy; 

• The managers of public enterprises should be the result of a laborious manager 
selection competition, provided by corporate governance legislation; the members of 
boards of directors or supervisory boards are politically appointed or selected according to 
a procedure specific to corporate governance legislation; those who manage public 
institutions are appointed on political criteria; 

• Private business managers are either business owners (SMEs) or are appointed by 
their participatory management bodies (large private enterprises). 

 
The problem degree of investigation at the moment; the purpose of the 

research 
Our investigations regarding the state of health of the management of the national 

economy and of the Romanian organizations have revealed, as it results from Sections             
2 and 3 of the paper, several aspects that we are trying to present in a succinct way: 

• the management at the level of the society and at that of the national economy is 
poor, lacking professionalism, predominantly operational, with exaggerated political 
influences, incapable of capitalizing the opportunities offered by the EU membership! 

• the main cause is the lack of a strategic projection of the national economy, with 
realistic objectives, diversified strategic options and also realistic ways of obtaining 
competitive advantage; Instead, we can brag about the destruction of the big enterprises, 
emblematic for the socialist period, because – according to economic and political analysts 
- they did not have the level of competitiveness demanded by the competitive market! 

• those who lead and manage the national economy do not meet the characteristics 
requested for professional managers, their promotion being exclusively based on political 
criteria. Incompetence has become a national cultural value! 

• at the same time, the macroeconomic management must ensure legislative and 
fiscal stability, adequate infrastructure conditions, attracting European structural funds, the 
development of fundamental sectors for the economy – health, education, research and 
development - innovation – and continuous fight against corruption, de-bureaucracy and 
depoliticization of management. 

• at the level of the Romanian organizations, in a variety of organizational formulas, 
the management exerted is differentiated from the quality and efficiency point of view: 
public enterprises are subject to corporate governance and "benefit" from visible political 
influences, despite the existence of a methodology of selection of executive and non-
executive managers; public institutions are led by politically nominated managers; small 
and medium-sized businesses have as managers those persons who established and own 
them (the separation of property from management is less common in Romania). If public 
organizations have serious problems with the professionalism of those who lead and 
manage them, the other "business" issues come from the environment, national and 
international: high taxation, legislative instability, bureaucracy of the system, political 



 

26 

instability, insufficient facilities offered to SMEs and s.o.; they generate low profitability, low 
efficiency of the human factor, low liquidity, high indebtedness, capitalization difficulties, 
very small number of long-term investments, difficulties in recovering debts s.o. 

Limited stability and consistency in the legislation on selection, hiering, evaluation, 
motivation and promotion of managers. Legislative and managerial instability at the macro 
level generates managerial instability at the level of public organizations. 

The exercise of management processes and of each function requires the 
substantiation, adoption and implementation of decisions taken by managers at different 
hierarchical positions as follows [3, pp.24-26]: 

a. Exercising the prevision function: establishing the objectives, the modalities for 
achieving, the dimensioning of the resources, specifying the deadlines, highlighting the 
ways to obtain a competitive advantage / substantiating and elaborating global and partial 
strategies and policies; it is the most important function of the management as it ensures 
the coordinates of the organization and its components evolution over various horizons of 
time; without the objectives, the exercise of the other functions is a non-sens because it 
lacks the reference term to which the adopted decisions are compared to; cascading the 
objectives is a must! 

b. Exercising the organizational function: creation and maintenance of process 
conditions, organizational and structural, human, informational, methodological and 
managerial conditions, decision-making required by the achievement of the objectives / 
process organization, structural organization, decisional and informational organization 
s.o.; the organizational documents that capture these steps are: the process map, the 
ROF, the organizational chart, the job descriptions, the decision-information sheets; 

c. Exercising the coordination function: Harmonizing staff decisions and actions as a 
prerequisite for achieving the objectives / managerial communication is decisive; 

d. Exercising the training function: determining the participation of the personnel in 
setting and achieving the objectives, taking into account the motivating factors / motivation 
is the economic support of the entrainment; the motivational grid that responds to the 
differentiation of motivation is the most important result of entrainment decisions; 

e. Exercise of the control-evaluation function: the periodic and final control and 
evaluation of the objectives achievement, the identification of the causes generating 
positive and negative deviations and the adoption of corrective decisions or the updating / 
recording of managerial and economic performances and counter-performances. 

• substantiating and elaborating the strategy at the organization level depend on the 
existence of a global strategy and partial (sectoral) strategies at the level of the economy 
and its sectors, the task of the Government's managers; the national strategy and sectoral 
strategies represent one of the fundamental of the global strategy of any organization, 
along with the diagnostic study, market study and environmental study. 

• Ensuring the managerial conditions necessary for the quantitative and qualitative 
achievement of the objectives assumed by strategies and policies requires the managerial 
design / redesign of the organization, according to rigorous models / methodologies that 
take into account the interconditions between the components of the management system 
and the degree and timing of each component (of each subsystem) in its reconsideration 
and redesign: processes – structures – people (managers and executants) – results. 

• The efficient and effective operation of the redesigned management is conditioned 
by the adequacy of the organizational culture to its requirements and exigencies. The 
remodeling of organizational culture is mandatory in the context of managerial change 
through reengineering. 

In all situations, we need professional managers who know what to do and how to do 
it and this is proven by the managerial decisions that one substantiates and adopts! 
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If the personnel policy is deficient in the sense that it does not provide "proper 
equipping of the positions " with competent employees, we try to improve it by reducing, to 
a reasonable extent, the impact of incompetence upon the quality, efficiency and 
effectiveness of management. 

If we do not know management, we learn (continuous managerial training) or pay 
other people to do what we should do and teach us how to do it (managerial consultancy). 

In both situations, emphasis should be placed on managerial methodology, which 
answers the question HOW DO WE LEAD? and ensures the professionalisation of 
management through: promoting and using modern, evolved management tools as well as 
the promotion and use of rigorous management methodologies. Here are the reasons why 
our research needs to find those viable solutions for managerial efficiency of the economy 
and of the component organizations. The emphasis will be on the organization, because at 
its level is produced an economic substance or are created economic goods, in order to 
satisfy the social need. 

 
Applied methods and materials 
In conducting the research, I capitalized the didactic experience, my own scientific 

and managerial research, the study of the Romanian and foreign specialized literature 
regarding management, managers and efficiency. I have also redeemed the ideas 
launched over the last 30 years in over 80 scientific papers – books and specialized 
articles – written in this field. To those, I added statistical data and information, extracted 
from the Romanian Statistical Yearbook for 2017, international rankings on the 
competitiveness of national economies and so on. 

 
Results 
Numerous ways of professionalising and managerial efficiency of Romanian 

organizations, whether integrated or not in coherent models, are known and tested. The 
most significant of these, through which management demonstrates its role as the main 
factor in economic growth and development, are: generalized promotion of strategic 
management (in the context of a national global strategy, not just a governance program); 
managerial re-engineering; managerial methodologisation; managers professionalisation; 
improvement of organizational and managerial culture, depoliticization and de-bureaucracy 
of management; increasing decision-making transparency at organization level and so on. 

Generalized promotion of strategic management – implies the aquisition of a 
predominantly prospective character of management through substantiating, developing, 
implementing and evaluating realistic global and partial strategies, with objectives, options, 
resources, deadlines and ways of obtaining a competitive advantage consistent with the 
organization life cycle phase, complexity and intensity of influences exerted by environmental, 
national and international factors; a professional manager uses strategy as a prediction tool 
and a mean to promote order, discipline and rigor in the organization. The strategy elaboration 
implies outlining ways to achieve strategic objectives, and its aplication or implementation 
requires "applying” that type of solutions through the appropriate decisions. In this perimeter, 
we can invoke some complementary ways, such as managerial redesigning – which also 
involves managerial methodologisation – or only managerial methodologisation, focused on 
the use of evolved management methods and techniques and specific managerial 
methodologies, the latter being the more effective way to a professional management, 
practiced by managers who "know" management [1, pp. 207-225]. 

The managerial reengineering – a complex and difficult strategic approach, involves 
a redesign and a radical redesign of the organization management system and has, as a 
starting point, the results recorded in a previous period, causally diagnosed with the help 
of diagnosis and objectives established by the strategic projection. The much simplified 
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version of reengineering, as is usually known, of reengineering and redesigning business 
processes, can be invoked, but if we refer to the methodological scenario of strategic 
management, it is obvious that the overall redesign of management must be a priority 
concern. Our recommendation refers to a sequential methodological approach, which 
includes, in order, several steps: processes, structures, people, results [1, pp.160-170]. 

Managerial Methodologisation – Another major way of managerial efficiency, focuses 
primarily on the promotion and use of modern, evolved management tools such as profit 
center management, management through objectives, project management, dashboard, 
diagnosis and rigorous methodologies for design, operation and maintenance of the 
management system and its subsystems functionality. If the diagnosis should occupy at 
least half of a manager's time budget (P.Drucker), the management through objectives 
and, in particular, its evolved version – profit-centre based management – should not be 
missing out on anything organization (public institution and company) [1, pp. 137-151]. 

 
Conclusions 
These modalities – and others we have not referred to, such as improving 

organizational culture – provide the necessary conditions for the pursuit of a truly 
professional, efficient management with a strong innovative, predominantly predictive, 
reinvented character; its main features are: 

• Engagement + Promotion on Competency Criteria; 
• Loyalty through financial and non-financial motivation, bonuses, mentoring; 
• Participation + increasing the decisional autonomy through managerial and 

economic decentralization / business formats; 
• Accountability through cascading the objectives; 
• Decisional transparency; 
• Promoting competition within the company; 
• Know-how managerial through benchmarking; 
• Process and structural flexibility; 
• customers and other stakeholders satisfaction  
In the same time, we can not overlook the numerous joined actions with the socio-

economic entities from the Republic of Moldova, which we want to see growing as quickly 
and intensely as possible: setting up clusters, work-shops with multidisciplinary 
participation, using benchmarking for the transfer of best practices in both ways, 
experience exchange and so on. A genuine transfer of managerial know-how is 
indispensable between organizations in our countries, as a possible source of competitive 
advantage, managers professionalisation and, implicitly, management! (also see the need 
for the transfer of management know-how for private managers, selected for national 
company management). 
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Resume. The paper aims to achieve the following priority tasks that were 
successfully fulfilled: analysis of international reports reflecting the quality of the business 
environment and the level of competitiveness of the Republic of Moldova compared to 
other states in the region in 2017; analysis of the monitoring report on the implementation 
of the Policy Matrix of the Roadmap for Improving the Competitiveness of the Republic of 
Moldova in 2017; to formulate conclusions on the main constraints limiting the economic 
growth that emerges from the analysis of the Monitoring Report on the implementation of 
the Policy Matrix of the Roadmap and the international rankings. The paper emphasizes 
also the importance of cooperation among produces in order to overcome competition 
constraints and making easier the access to foreign markets. 

Key words: cooperation, competitiveness, economic growth, exports. 
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Introduction. Republic of Moldova continues to face a series of constraints in 

completing the transition process, being one of the countries with the lowest level of 
development in the region. In order to speed up the transition process, increase the 
competitiveness of the business environment and the quality of life of the population and thus 
reduce the development discrepancies compared to the states in the region, the Republic of 
Moldova signed four years ago the Association Agreement with the European Union. 

In the given context, the Government Decision No.4 of 14.01.2014 adopted the 
Roadmap for Improving the Competitiveness of the Republic of Moldova, which is a well-
structured plan of actions aimed at increasing the country's competitiveness by exploiting the 
advantages offered by the Association Agreement and, in particular, the Deep and 
Comprehensive Free Trade Agreement with the European Union. Taking into account the 
provisions of the Government Decision No.676 of August 20, 2014, in order to ensure a good 
implementation of the Roadmap and thus to improve the capacities of the public authorities to 
manage the competitiveness of the national economy, it was considered necessary to 
elaborate the methodology for evaluating the implementation of the policy matrix of the 
Roadmap. This paper aims to diagnose the level of national competitiveness, contributing to 
streamlining the implementation of state policy in the field of increasing the national 
competitiveness. Also, during the actual research phase, investigations were also initiated on 
the following directions, which will be finalized in the second stage of the project scheduled for 
this year: completion of the database with the most recent statistical data on the indicators 
reflecting the macroeconomic situation, foreign trade, investments, socio-demographic 
situation, prices, costs, productivity etc. in the Republic of Moldova and in the reference 
countries of the region; the multilateral analysis of the socio-economic performance of the 
country in 2017, including the 2014-2017 period in which the Policy Matrix of the Roadmap for 
improving the competitiveness of the Republic of Moldova was implemented.  

Material and method. Two major categories of indicators needed to be quantified in the 
process of assessing the competitiveness of the Moldovan economy were distinguished: 

                                                 
1 Supported by the State Program Project "Diagnosing the level of competitiveness of the Republic of Moldova and 

assessing the progress made in capitalizing on the opportunities offered by the Deep and Comprehensive Free Trade 

Area (DCFTA) with the European Union" (16.00420.08.03A). 
 



 

30 

- Endpoints. According to generally accepted theoretical and empirical approaches, the 
primary indicators of competitiveness are to ensure sustained growth and increase the welfare 
of the population. 

- Intermediate indicators, which are measured by productivity, price and cost indicators. 
Although they cannot be considered as independent indicators of competitiveness, they are 
also essential conditions that, in a system with a set of other determinants and 
macroeconomic policies of the state, contribute to increasing competitiveness. 

State competition policy has been assessed in the first stage on the basis of international 
rankings. The country's place in the ranking, the relative change in its position as compared to 
the previous year, as well as the comparative analysis of the position in the ranking over the 
last 5 years, allows conclusions to be drawn on the reforms and the results achieved in 
comparison with other countries. 

In order to assess the situation in 2017, the following rankings were analyzed: The 
Global Competitiveness Index, Doing Business, Global Innovation Index, Global Enabling 
Trade Index. 

According to the recommendations of the World Bank in Trade Competitiveness Toolkit 
[1], the average indicator level for the EU-28 and six other countries: Latvia, Lithuania, 
Romania, Georgia, Serbia, Ukraine were selected as the reference point for benchmarking. 
Their selection was carried out according to several criteria: neighboring countries with a 
relatively close culture, size, economic structure relatively similar to that of reference countries 
at the beginning of the transition, relatively small economies and low endowment in natural 
resources that managed to reach high growth performance, etc. 

Results and discussions. The place of the Republic of Moldova on the global map of 
competitiveness remains modest according to the results of the last comparative evaluations. 
According to the Global Competitiveness Index (ICG), in comparison with the reference 
countries (Latvia, Lithuania, Romania, Ukraine, Serbia, Georgia), the Republic of Moldova is in 
2017 as last year among the most the most advanced position (+11) with Serbia [2]. 

In the years 2017-2018, Moldova ranks 89th among 137 countries, included in the Global 
Competitiveness Index (ICG). During the analyzed period, the position of the Republic of 
Moldova improved by +11 positions and the DFB2  index value increased only by 0.1 points 
(from 3.9 in 2016 to 4.0 in 2017).  

At the same time, the evolution of the Republic of Moldova's position in the ranking over 
the past years indicates, in fact, a worsening trend from the 82nd place in the GCI 2014. 
Moreover, this drop in the ranking was due to the decrease in the number of participating 
countries from 144 in GCI 2014-2015. The value of the DFB ranged between 3.9 and 4.0 
points in all these years. 

According to the 12 pillar of the ranking, the Republic of Moldova registered a decrease 
of its position only in the field of Infrastructure, Health and primary education (with -2 positions) 
and Labor Market Efficiency (-3 positions). All other changes in the ranking of the country 
were mainly positive, with the most significant ones being recorded at the pillars: 

- Macroeconomic situation (+19 positions), this change being determined by the 
significant improvement of the position on the inflation indicators (+20 positions); Public Debt 
and Gross National Economies (+13 positions). 

- Market efficiency of goods (+10 positions), change due to significant improvement of 
indicators Local competitiveness intensity (+19 positions); Customer orientation (+11 
positions) Impact of FDI rules on firms (+9 positions); Effectiveness of anti-monopoly policy 
(+8 positions). 

- Institutions (+9 positions), both public and private. The positive change of position in 

                                                 
2 The DFB (distance from the best) index is displayed on a scale from 1 to 7. The higher average score indicates a 

higher degree of competitiveness. 
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relation to public institutions was determined by the significant improvement of the indicators 
Transparency of State Policy (+14 positions); Protection of Intellectual Property (+14 
positions); Dismissal of public funds (+10 positions); Efficiency of the legal framework in 
dispute settlement (+9 positions). 

- Higher education and professional training (+8 positions), change due to improved 
position on Internet access indicators in schools (+18 posts); Quality of the education system 
(+7 positions); Quality of school management (+7 positions). 

Some indicators such as inflation have experienced significant improvements, shrinking 
from 9.7% in 2015 to 6.4% in 2016 and 6.6% respectively in 2017. However, it is interpretable 
the advancing of Moldova in the international ranking from the position 57 in ICG 2016-2017 
to 44 in ICG 2017-2018 concerning the evolution of the government debt-to-GDP ratio 
indicator. According to the IMF data, the indicator has decreased insignificantly by about 0.4 
p.p. in the given period [3]. Moreover, the context in which the change in Public Debt has 
occurred in recent years is one that has a negative impact on the country's overall 
development. According to IMF data, which are the basis for the estimation of the given 
indicator for the GCI, with one-year anticipation, the public debt of Moldova increased in 2015 
compared to 2014 by about 8%, mainly as a result of the increase of the domestic public debt, 
mostly related to the bonds issued for the execution by the Ministry of Finance of the payment 
obligations arising from the state guarantees assumed on 17 November 2014 and 1 April 
2015. 

 The efficiency of the goods market is an extremely important pillar for ensuring 
competitiveness, in particular, ensuring a viable competition. GCI reflects a significant 
advance of Moldova in the ranking with regard to the intensity of local competition and the 
effectiveness of anti-monopoly policy, as well as a slight advance towards the indicator of 
market dominance degree. At the same time, the country occupies very low positions in the 
ranking for these indicators. 

Institutional efficiency is a key factor for boosting competitiveness and has an enhanced 
role for countries with a level of development similar to that of the Republic of Moldova. 
Despite the fact that Moldova managed to advance in the ranking with                           9 
positions compared to the previous edition, the country holds a very low position in the GCI 
2017-2018 - 119. In addition, the results of the questioning of the business environment within 
the Global Competitiveness Report mention among the most important business constraints 
various aspects indicating directly on the reduced efficiency of the state institutions. 

The lowest positions of the Republic of Moldova continue to occupy the pillars: 
- Innovations (128th place). 
- Development of the financial market (124th place). 
- Business sophistication (120th place). 
- Market size (120th place). 
- Institutions (119th place). 
According to the Global Innovation Index (GII), the Republic of Moldova ranked in 2017 

a relatively advanced position (54) among 127 countries, however, it recorded a significant 

decline (-8 positions) compared to the previous period. 

Analysis of the dynamics of the technology transfer projects indicates a relatively small 
number of projects implemented annually. In the period 2005-2016, 291 technology transfer 
projects were financed in various fields of economic activity; cumulatively, the amount of 
financing from the state budget accounted for 78.17 million MDL. As a result of the 
implementation of the financed projects, during the analyzed period, 2005-2016, the volume of 
the marketed innovative production amounted to 299.5 mil MDL. Thus, for each 1 MDL 
invested from public funds in technology transfer projects, almost 3.8 MDL of product sales 
were obtained. 
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We notice different trends in terms of co-financing of projects. In recent years, the 
Agency for Innovation and Technology Transfer has managed to attract more funds from the 
private sector. Thus, in 2014, the co-financing value of projects from other sources reached a 
maximum share in the analyzed period (figure 1). 

Financed technology transfer projects refer to the following main strategic directions: 
innovative materials, technologies and products; energy efficiency and the use of renewable 
energy sources; health and biomedicine; biotechnology. 

 

 
Fig. 1. Dynamics of technology transfer projects funding for 2005-2016 
Source: developed by author based on data [6] 

 

According to the Report on Implementation of the Policy Matrix, the following were fully 
achieved: 

• 88.8% of the actions planned for the competition, or 16 actions out of the 18 planned 
for 2017. The actions aimed at ensuring the effective implementation of the legal provisions in 
the field of competition regulation were fully carried out. At the same time, the regulatory 
framework for regulating the business environment on the compatibility with the new 
Competition Law on the identification of barriers to entry on the market continues; 

• 88.5% of the planned fiscal and tax management actions, in line with the following 
objectives: ensuring equity, stability and fiscal transparency, improving and simplifying 
national tax systems, guiding tax policy towards creating incentives for economic 
development, increasing the use of information technologies in tax administration; 

• 76.6% of the planned trade facilitation actions, in particular those related to the 
objectives of establishing transparent and permanent relations with the business community, 
development of standards of integrity and professionalism in the customs field, ensuring 
transparency, responsible governance and efficiency in the country's Public Financial 
Management System (PFM); 

• 76.3% of the planned actions in the field of quality infrastructure, mainly related to the 
objectives of adjusting the legislative and normative framework to the provisions of the 
Community legislation, the signing of the Multilateral Recognition Agreement with the 
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European Co-operation for Accreditation, ensuring the traceability of the measurements made 
in the Republic of Moldova to the International System of Units and international recognition of 
measurement results; 

• 75% of planned actions on access to financial resources. Progress has been made in 
drafting and adopting draft laws, normative-legal acts and policy documents. In addition, a 
number of important actions have been taken to support certain groups of entrepreneurs 
(women, young people from rural areas, people who have created businesses by attracting 
remittances) and subsidizing agricultural producers; 

• 61% of the planned transport infrastructure actions. From a qualitative point of view, 
most of the undertaken actions are related to the objective of enhancing the quality of roads 
and their degree of coverage of the territory of the country. At the same time, no action has 
been taken in the air transport objectives, and only one action has been fully implemented in 
the rail and maritime transport field; 

• 59.1% of the planned actions for energy infrastructure projects, in particular those 
aimed at ensuring the security of natural gas supply (Ungheni-Chisinau pipeline construction, 
identification of alternative sources), the implementation of energy policy documents, capacity 
building of some infrastructure institutions and promoting the use of renewable energy 
sources; 

• 57.9% of the planned actions related to the information society, mostly related to the 
drafting of normative legal documents and policy documents, harmonized with the EU 
standards, as well as a series of practical actions such as the creation of the information 
technology industry park, implementation of public transport information management 
systems, indicating the time of arrival at the public transport stations, in dynamics, the 
integration of the payment systems with different electronic means (cards, SMS, etc.), the 
elaboration of the tourism promotion website of the Republic of Moldova; 

• 56.9% of the actions planned for Science, Technology and Innovation. Being one of the 
most sophisticated components, none of the goals outlined in this dimension has seen a 
complete realization of the planned actions. For more objectives or more than half of all 
planned actions have not been fully accomplished and they concern a wide range of issues, 
including evaluating the research potential for the activity within the established priorities, 
implementing in practice of the research results, the governance of the sphere of science and 
innovation, the need to orient the business environment towards innovation, and the 
promotion of innovation. 

An imperative becomes the creation of employment opportunities, developing 
occupational policies, aligning the minimum guaranteed wage with the minimum subsistence 
level, taking into account European standards [4], and eradicating poverty, promoting active 
aging and policy development in this field. 

It should be noted that the macroeconomic situation, although, seems to be relatively 
stable, the economy is developing at low rhythms in recent years from a historical perspective. 
One the main problems not approached at the needed extent by local producers relies on 
cooperation. Among the most relevant problems and barriers for cooperation were mentioned 
the following:  

1. Consolidation of the agricultural land is still a big issue and particular problems refer to: 
– high cost of the procedures for land consolidation; 
– it is very problematic to move a parcel from the central part of a massive to aside; 
– small sides of land parcels conduct to application of some harmful procedures for 

sustainable land usage; 
2. Lack of the labor force for labor intensive works such as fruit harvest. 
3. Excessive bureaucracy in the process of legal registration of the cooperatives. 
4. Insufficient knowledge referring to the cooperation, management of the 

cooperatives, accounting, marketing etc. 
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5. Many problems refer to the specific vision of agricultural producers over the issue of 
cooperation, namely:  

– the mentality that still links the notion of cooperative with those of kolkhoz; 
– the lack of mutual trust between cooperative members, in particular with reference to 

the production and selling; 
– there is necessary an enormous  effort in order to convince people to cooperate and 

work together; 
– establishing of the common vision referring to the objective of the cooperation and in 

coordinating the common activities; 
– lack or insufficiency of success stories that could motivate farmers to associate. 
A particular set of problems is related to the cooperative management, namely: 
• Identification of the leader of the cooperative. It is important that leader to be identified 

among the cooperatives members; 
• The lack of management skills and of the integrity of the cooperative leader; 
• The remuneration or financial stimulation of the leader of the cooperative; 
• Lack of internal democracy and the autocratic style of the leader; 
• Difficult and slow decision making process inside the cooperative; 
• The cooperative is a legal person and it is taxed differently from the individual 

producers that create certain problems in bookkeeping.  
At the same time, major risks for cooperation are seen as: 
• The lack or insufficient trust among the members of the cooperatives. 
• Barriers to access the local market – bureaucratic procedures, too much taxes etc. 
• In case when the neighboring farmers that cultivate the same crop do not respect the 

same technology of plant protection, there is a risk that the treatments will be less effective 
and additional treatments will be required. The costs in this case are increasing.  

• Imperfect legal framework referring to farmers which are not cultivating the land, in 
order to reduce their number. 

• Poor management of cooperatives. 
• High competition in horticultural production. 
• When the numbers of the cooperative members are increasing, it becomes more 

difficult to operate and to come to an agreement. 
• The lack of support from the Government. 
• There is a risk of disputes among the members of the cooperatives. 
• Failure of the marketing strategy and the incapacity to execute the signed contracts. 
 Conclusions. The Republic of Moldova did not mark significant performance in 2017 

in terms of economic growth, although a number of macroeconomic indicators showed 
significantly better results than in 2016. In the previous year the national economy tempered, 
the economic growth constituting 4% in real terms, with 0.3 p.p. less compared to 2016. 

The economic evolutions recorded by the Republic of Moldova in the last years are 
below expectations and optimistic development forecasts. Or, the annual growth rate of 3.2% 
in the years 2014-2017, the period in which the Roadmap for improving the competitiveness of 
the Republic of Moldova was implemented, is unexpectedly low compared to Romania (4.7%) 
and Georgia (3.8%) and only slightly more than Latvia and Lithuania, whose economy grew 
by about 2.9% during this period. According to the Moldova 2020 Development Strategy, the 
country's basic development scenario predicted continued trends in the last decade and 
assumes that the economy will develop with the same economic, social, political phenomena, 
rising remittances and the same pace of reforms. The baseline scenario estimated an average 
annual GDP growth rate of 4.7% in 2012-2020 [5]. At the same time, according to the actual 
data, in 2012-2017 the national economy grew annually by only 3.6% and the NIER 
estimations for the years 2018-2020 indicate annual growth rates that will oscillate around the 
values of 3.5-4.5%. 
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Although the policy in the field of increasing the competitiveness is being implemented 
and the progress has increased compared to the year 2016, the degree of realization of the 
policy matrix of the Roadmap for improving the competitiveness of the Republic of Moldova is 
relatively small, especially for some components such as science, technologies and 
innovations, the information society, energy infrastructure, transport infrastructure, access to 
financial resources. At the same time, the international reports indicate an unfavorable 
position for the Republic of Moldova in international rankings aimed at business development 
and national competitiveness as a whole for these indicators. Fundamental are also the 
reforms in the area of ensuring the efficiency of the institutions, which play a crucial role for the 
Republic of Moldova in consolidating the basis for the development of the country's 
competitiveness. On the other hand, a number of aspects that characterize their effectiveness 
have been declared by the business as a major constraint for business development. 

Given the strategic importance of the SMEs sector for economic growth and creation of 
job places and the role of innovation in the development of SMEs, it is clear that these two 
elements are indispensable engines for the future economic growth. Based on the experience 
of the Republic of Moldova it can be noticed that an innovation policy is being implemented 
with a minimal impact on the development of the SMEs sector at present in the country. 

Obviously, the state plays the main role in the development of entrepreneurship and 
innovations. Effective development of these sectors, but also the growth of interest in 
innovation activity depends on the effective state decisions. In order to foster the innovative 
spirit of SMEs and increase their competitiveness and the economy as a whole, they need to 
benefit from adequate and efficient public policies, intelligent regulation, in line with the 
European Union's development provisions. 

Despite the large number of problems and risks mentioned with regard to cooperation, a 
set of solutions could involve the identification of the leader within the members of the 
cooperative; reduction the bureaucracy in the process of corporative registration and of the 
land consolidation; improving the access to the finance, namely less bureaucracy, a lower 
interest rate, and to solve the issue referring to the collateral; the legal framework concerning 
the ownership in the cooperatives should be improved; more information and trainings on 
cooperation issues is necessary; a more intensive sharing of the cooperation experience 
between different producers groups, and larger use of projects with grant element for 
cooperatives.  
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Abstract. In article author examines background and origins of creation of consumer 
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У кооперативного движения Республики Беларусь богатая история и крепкие 

традиции. Потребительская кооперация Беларуси в 2017 году отмечала свой 
вековой юбилей. Отсчет был взят с 22 июня 1917 года с момента образования 
«Союза потребительских обществ Минского района». Эту дату работники отрасли 
считают днем рождения Белкоопсоюза. 

Вместе с тем создание союза потребительских обществ Минского района 
обозначило завершение процесса формирования потребительской кооперации 
Беларуси. Действительно, к этому времени уже был заложен фундамент системного 
подхода к решению проблем пайщиков и работников Белкоопсоюза, одновременно 
начался процесс целенаправленного формирования кадрового потенциала 
потребительской кооперации.  

Длительный же и сложный процесс формирования потребительской 
кооперации Беларуси начался примерно 150 лет назад. Благодаря скрупулезному 
исследованию, проведенному учеными Белорусского торгово-экономического 
университета потребительской кооперации, установлена документально 
подтвержденная дата создания первого из известных потребительских кооперативов 
на территории Беларуси, Полоцкого общества потребителей «Якорь», – 10 декабря 
1869 г. [1, С. 6]. Необходимо отметить, что процесс зарождения первых 
кооперативов потребителей на землях близких территориально к Беларуси  
примерно совпадает по времени и приходится на 60-е годы XIX века. Так, в 
Кишиневе первое потребительское общество «Сбережение»  было основано весной 
1868 года [7, С.12]. День 22 октября 1865 года оказался тем рубежом, с которого 
началось кооперативное движение в России (был утвержден первый в России                
устав ссудо-сберегательного товарищества в селе Рождественском Костромской 
губернии) [3]. 

Вместе с тем предыстория возникновения кооперации в городах и сельских 
общинах Беларуси связывается еще с деятельностью, так называемых братств. 
Особый интерес с точки зрения истоков белорусской потребительской кооперации 
представляют медовые братства. Самое раннее из ныне известных создано 
примерно в 1458 году в Вильне. Известно о существовании медовых братств в 
Полоцке, Витебске, Минске, Могилеве. Деятельность медовых братств напоминает 
деятельность потребительских кооперативов. Члены медового братства 
приобретали в складчину мед и продукцию пчеловодства, изготавливали и 
реализовывали хмельные напитки, изделия из воска. Первоначальное имущество 
формировалось на основе паевых взносов. Имелась общая собственность. Медовые 
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братства занимались также благотворительной, культурно-просветительной 
деятельностью [2]. 

Таким образом, организационные, а также идеологические принципы и 
ценности братств, действовавших на территории Беларуси в 15-18 веках, имели 
много общего с традициями потребительской кооперации. Это создало 
благоприятную социальную почву для закрепления и распространения идей 
кооперации в их современном понимании.  

Если говорить о мировом кооперативном движении, то сегодня оно 
насчитывает чуть более 170 лет и ведет свою историю с создания в 1844 году 
потребительского кооператива в Англии, положившего начало массовому развитию 
кооперации во всех секторах экономики. В то же время первый из известных 
кооперативов официально был зарегистрирован в Шотландии в 1761 году. 
Первоначальная цель общества состояла в том, чтобы способствовать достижению 
высоких стандартов в ткацком ремесле, но впоследствии его функции расширились, 
включив в себя коллективные закупки продуктов и книг, благодаря чему в 1808 г. 
была образована общественная библиотека. Кооператив функционирует и в 
настоящее время. В 2016 году он отметил 255-летний юбилей. 

Таким образом, кооперация стала одной из форм сотрудничества, 
позволяющая улучшить не только материальный, но и культурный уровень жизни 
пайщиков, поскольку уже первые кооперативы занимались образовательной 
деятельностью и издавали книги, журналы, газеты с просветительской целью. 

К концу XIX в. кооперативное движение приобрело международный характер. 
Более 120 лет назад в 1895 г. в Лондоне на Первом международном кооперативном 
конгрессе был образован Международный кооперативный альянс, который стал 
одной из первых международных неправительственных организаций в мире. 
Республику Беларусь с 1992 года в нем представляет Белорусский республиканский 
союз потребительских обществ (Белкоопсоюз).  

Кооперативное движение основывается на определенных ценностях, которые 
по существу являются и общечеловеческими ценностями: солидарность, 
справедливость, равенство, демократия, самоответственность, самопомощь. 
Кооперативные ценности реализуются через кооперативные принципы, которые 
впервые были сформулированы еще два столетия назад и оказались весьма 
долговечными. Несмотря на то, что МКА специально обращался к ним трижды (в 37, 
66 и 95 годах прошлого столетия) и вносил ряд поправок и дополнений, 
фундаментальные положения принципов не изменились и актуальны вплоть до 
настоящего времени.  

Система потребительской кооперации Беларуси, развиваясь самостоятельно и 
самобытно, всегда была и остается неотъемлемой частью мирового кооперативного 
движения и, демонстрируя приверженность кооперативным принципам, 
потребительская кооперация Беларуси и сама во многом обогащает это движение. В 
то же время опыт коллег-кооператоров из других стран может быть воспринят и 
переосмыслен для включения в хозяйственную жизнь нашей белорусской системы 
потребительской кооперации.  

Важно отметить, что потребительская кооперация с момента своего появления 
несла в себе определенные институциональные противоречия между общественным 
и хозяйственным содержанием ее сущности. Так, будучи общественной 
организацией, созданной на основе добровольного объединения потребителей 
товаров и услуг, потребительская кооперация функционирует наравне с другими 
хозяйствующими субъектами. Александр Васильевич Чаянов, отмечал, что «три из 
четырех основных принципов рочдейлских ткачей вытекают не из основ 
кооперативной идеологии, а из предпринимательских соображений кооператора-
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организатора» [6, С. 376]. Уникальность потребительской кооперации заключается в 
том, что, несмотря на имеющиеся противоречия, она оказалась жизнеспособной при 
разных системах общественных отношений и любых экономических моделях 
развития. 

Большой запас прочности потребительская кооперация Беларуси 
продемонстрировала в достаточно тяжелое кризисное время, когда на страну 
обрушились серьезнейшие экономические проблемы. Но она выстояла, сохранила 
потенциал и продемонстрировала способность успешно решать экономические и 
социальные задачи.  

Настоящий период также является непростым для системы потребительской 
кооперации – ужесточается конкуренция со стороны частных торговых сетей, 
ведется напряженная работа по выполнению установленных прогнозных параметров 
развития, в том числе поручений Президента Республики Беларусь и Совета 
Министров Республики Беларусь.  

Следует отметить, что кооператоры разных стран избирали различные 
инструменты преодоления кризисных периодов и развивали разнообразные 
направления своей деятельности. Потребительская кооперация Республики 
Беларусь из всех кооперативных организаций бывшего СССР меньше всего 
утратила свои позиции на ранее занимаемом сегменте, сохранив при этом 
традиционную социальную направленность деятельности по торговому 
обслуживанию жителей малых и отдаленных сельских населенных пунктов, 
зачастую в ущерб своим экономическим интересам. Это, по сути, единственный 
постоянный и надежный источник обеспечения сельских жителей товарами 
повседневного спроса. В современных условиях белорусская кооперация постоянно 
находится в поиске новых путей развития.  

Система отечественной потребкооперации объединяет предприятия торговли и 
общественного питания, заготовительную сеть, звероводческие хозяйства, 
промышленные предприятия. Кроме того, есть свои собственные строительные и 
транспортные организации, учебные заведения и другие структурные предприятия, 
расположенные по всей республике.  

По количеству торговых предприятий сеть потребкооперации — самая крупная 
в Беларуси и насчитывает более 8 тыс. магазинов. Учитывая расположение торговой 
сети потребкооперации, охватывающей практически все населенные пункты 
республики, а также разнообразие форматов обслуживания, организации 
Белкоопсоюза конкурируют с торговыми структурами всех форм собственности. Это 
и крупные сетевые компании, и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие свою деятельность в регионах. Вместе с тем, крупные торговые 
сети настроены на развитие партнерских отношений с Белкоопсоюзом. Основное 
отличие работы потребительской кооперации — обязательства по обслуживанию 
населенных пунктов. Причем независимо от численности проживающего там 
населения и экономической эффективности.  

Необходимо добавить, что организации потребительской кооперации 

ориентированы на работу с белорусскими производителями и продвижение 

отечественной продукции на внутреннем рынке. В магазинах потребкооперации 

представлена продукция большинства предприятий республики. Одно из 

направлений сотрудничества с отечественными производителями — организация 

работы торговых объектов и реализация в них товаров по договорам франчайзинга. 

Белкоопсоюз традиционно поддерживает и развивает закупки у населения 

излишков сельскохозяйственной и дикорастущей продукции. Потребительская 

кооперация закупает более 30 видов сельхозпродукции и сырья, организует их 
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последующее хранение, переработку и реализацию. Еще одной успешно 

развивающейся отраслью  Белкоопсоюза является звероводство. Потребительская 

кооперация сохранила также свой образовательный комплекс, включая Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации, созданный более 

полувека назад.  

В целом необходимо констатировать, что существующая система 

потребкооперации совершенно самодостаточна. Солидарность кооператоров, 

следование кооперативным принципам, открытость, социальная ответственность – 

это та основа, благодаря которой потребительская кооперация Республики Беларусь 

сегодня представляет собой целостную и динамично развивающуюся систему, где 

активно внедряются инновационные методы работы. На всех этапах развития 

потребительская кооперация Беларуси занимала важнейшее место в экономической 

и социальной жизни страны. Труд целых поколений кооператоров приумножал ее 

материальную базу, увеличивал вклад в экономику страны, повышал общественный 

авторитет.  
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Несмотря на нестабильность роста глобальной экономики и экономическую 
рецессию в странах Европы, европейское кооперативное движение 
демонстрирует в последние годы устойчивое экономическое развитие. Сегодня 
на европейском континенте насчитывается более 175 тыс. кооперативных 
предприятий с общим валовым оборотом более 1 трлн евро и численностью 
рабочих мест более 4,7 млн. Членами европейских кооперативов являются более 
140 млн. человек, то есть около 20% населения Европы. В современных условиях 
развитие интеграционных процессов в европейском кооперативном секторе 
смещается от уровня сотрудничества между отдельными национальными 
кооперативными организациями в фазу глобальной интеграции на 
общеевропейском уровне. Опыт развитых стран Европы показывает, что 
важным фактором развития кооперативных систем стало углубление их 
международной интеграции в рамках европейского континента, в том числе за 
счет их активного участия в деятельности европейских кооперативных 
институций. 

На уровне Европейского Сообщества осознается важность кооперативов для 
преодоления безработицы, обеспечения высокого уровня занятости, поддержки 
незащищенных слоев населения, формирования среднего класса, усиления 
устойчивости национальных финансовых систем. Поэтому сегодня созданы все 
необходимые предпосылки для эффективной деятельности европейских 
кооперативных институций, приоритетными задачами которых являются: 
лоббирование интересов кооперативного сектора экономики на общеевропейском 
уровне; поддержка и стимулирование создания новых кооперативов; активное 
привлечение кооперативных организаций к европейскому социальному диалогу; 
распространение кооперативных идей и ценностей среди населения и, как 
следствие, усиление конкурентоспособности кооперации на национальном и 
европейском уровнях. Активизация участия в деятельности европейских институций 
является особенно важной для постсоциалистических стран, в которых сегодня 
происходят трансформационные процессы с целью усиления их 
конкурентоспособности на национальном и международном уровнях. 

Учитывая положительный зарубежный опыт, для усиления 
конкурентоспособности кооперативных предприятий и организаций стран 
Центральной и Восточной Европы крайне важна их дальнейшая интеграция в 
европейское кооперативное движение путем активного участия в деятельности 
следующих институций: 

1) Организация «Кооперативы Европы», которая является представительством 
Международного кооперативного альянса (МКА) на европейском континенте. Среди 
постсоциалистических стран членами этой влиятельной организации являются 
кооперативные союзы Армении, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Грузии, Литвы, 
Польши, Республики Молдовы, России, Румынии, Словакии, Украины, Хорватии и 
Чехии. Эта европейская платформа МКА основана 1 марта 2005 г. и ставит своей 
целью организацию и создание на общеевропейском уровне механизма 
консультаций, исследований и поддержки кооперативного движения с особым 
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упором на интеграцию кооперативных систем в едином европейском пространстве. 
Главными направлениями деятельности этого объединения, членами которого 
являются 84 кооперативных организаций из 33 европейских стран, являются 
усиление кооперативной идентичности ее членов, поддержка проектов 
международного кооперативного сотрудничества, представление и лоббирование 
интересов кооперативов на общеевропейском уровне. 

2) Европейское объединение потребительских кооперативов Еврокооп 
(EuroCoop). Действующими участниками этой организации среди 
постсоциалистических стран являются кооперативные союзы Болгарии, Венгрии, 
Румынии, Словакии, Украины, Чехии и Эстонии. Главной задачей этой организации 
является защита интересов своих пайщиков и потребителей, лоббирование и 
продвижение идей и интересов потребительской кооперации на общеевропейском 
уровне. Перспективными направлениями сотрудничества постсоциалистических 
стран с этой институцией могут стать участие в программах обучения и тренингах, 
поиск деловых партнеров среди кооперативных предприятий из 19 европейских 
потребительских союзов для реализации совместных инвестиционных, 
инновационных и внешнеторговых проектов, получение доступа к программам 
технической помощи Евросоюза. 

3) Европейские кооперативные банковские объединения, в частности 
Европейская ассоциация кооперативных банков (European Assotiation of Co-operative 
Bank - ЕАСВ). ЕАСВ объединяет 3.135 банковских учреждений, 80,5 млн. пайщиков и 
обслуживает 209 млн. индивидуальных клиентов. Деятельность учреждений этой 
банковской институции, крупнейшими членами которой являются австрийская группа 
Raiffeisenbank, немецкий Volksbank и французский Crédit Agricole, оказывает 
существенное влияние на развитие кооперативного банковского сектора стран 
Центральной и Восточной Европы, его финансирование и международную 
интеграцию. Среди постсоциалистических стран участниками этой европейской 
институции являются банковско-кредитные учреждения из Болгарии, Венгрии, 
Польши, Румынии, Словении, а также Литвы (в статусе ассоциированного члена). 
Как свидетельствует деятельность этой организации, кооперативный банковский 
сектор играет важную роль в процессах интеграции финансовых рынков ЕС, 
координации международного сотрудничества национальных кооперативных систем, 
повышения уровня их конкурентоспособности и представление интересов на 
общеевропейском уровне. 

Перспективным направлением институционального сотрудничества для 
европейских постсоциалистических стран является присоединение к инициативе 
введения общего (единого) устава европейских кооперативов. Этот документ был 
принят и утвержден 18 августа 2003 г. Европейской Комиссией, его одобрили все 
кооперативные союзы стран-членов ЕС и внедрили в национальное 
законодательство к 18 августа 2006 г. Цель разработки общего устава заключается в 
возможности предоставления кооперативам адекватных юридических инструментов, 
чтобы облегчить их международную и транснациональную деятельность. Этот 
документ позволяет действовать кооперативам на европейском пространстве как 
обычным юридическим лицам и пользоваться такими же правовыми положениями и 
привилегиями, как и в случае других хозяйственных обществ Евросоюза. 

Выводы 
Учитывая положительный европейский опыт, для усиления конкурентоспо-

собности кооперативных предприятий и организаций стран Центральной и 
Восточной Европы крайне важна дальнейшая их интеграция в международное 
кооперативное движение путем активного участия в деятельности европейских 
кооперативных институций. В современных условиях нужно активнее использовать 
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существующее единство европейского кооперативного движения для получения 
передового опыта ведения кооперативного бизнеса, поиска деловых партнеров для 
реализации совместных инвестиционных, инновационных или внешнеторговых 
проектов, а также участия в проектах международной технической помощи. В 
результате в европейских постсоциалистических странах это приведет к усилению 
конкурентоспособности кооперативов путем их вывода на новый уровень развития с 
сохранением их кооперативной идентичности и становления их гарантом 
устойчивого развития государства. 
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Аннотация 
Развитие аграрного сектора страны во много определяет уровень развития 

экономики в целом и уровень продовольственной безопасности. Как показывает 
практика для достижения максимального экономического и социального 
эффектов от развития данного сектора экономики необходимо вовлечение всех 
участников, как крупных индустриального типа производителей, так и мелких, в 
том числе хозяйств населения. В настоящее время, индустриальный подход, 
который имел в последние годы в России приоритет, в значительной степени 
исчерпал свои положительные возможности. В настоящее время стоит задача 
вовлечения других участников аграрного производства, в том числе хозяйств 
населения.  

В интересах привлечения товарных ресурсов хозяйств населения 
необходимо создание условий для их развития, что можно осуществить только 
за счет формирования соответствующей инфраструктуры. В мировой практике 
наиболее распространённый подход основывается на создании сети 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, которые бы взяли на 
себя обеспечение условий производства (предоставление услуг по организации 
производства, снабжением семенами, кормами и т.п.), а также сбыта 
сельскохозяйственной продукции. При реализации данного подхода необходимо 
привлекать сельскохозяйственные потребительские кооперативы, а также 
кооперативные организации системы потребительской кооперации Центросоюза 
РФ. В результате будут созданы условия для наращивания объемов 
производства сельскохозяйственной продукции и сырья, снижения зависимости 
от импорта продовольствия, а также повышения благосостояния сельских 
жителей и развития сельских территорий. 

Ключевые слова: аграрный сектор, продовольственная безопасность, 
хозяйства населения, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, 
факторы роста производства сельскохозяйственной продукции 

 
Введение 
Преобразования в экономике России затронули все ее составные элементы, в 

том числе и аграрный сектор. С началом рыночных преобразований аграрный сектор 
подвергся значительному разрушению, что привело к существенному сокращению 
объемов производства, росту зависимости от импорта сельскохозяйственной 
продукции, а также продуктов питания. В последующем, выбрав аграрный сектор в 
качестве одного из основных драйверов развития экономики страны, государство 
вложило значительные финансовые ресурсы в развитие АПК, в интересах 
наращивания объемов производства сельскохозяйственной продукции и замещения 
импорта продовольствия. За последние годы наметился существенный прогресс в 
обеспечении продовольственной независимости, а также роста аграрного сектора по 
количественным параметрам.  

Необходимо отметить, что полученные результаты достигнуты в основном за 
счет развития аграрных предприятий индустриального типа. Безусловно 
положительный опыт развития индустриального производства сельскохо-
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зяйственной продукции позволил аграрному сектору экономики привлечь 
финансовые средства, развивать инновации и современные технологи в 
производстве, переработке и логистике. Однако, в настоящее время, 
индустриальный подход к развитию аграрного сектора экономики России в 
значительной степени исчерпал свои возможности по положительному влиянию на 
аграрный сектор. Важнейшим направлением развития, которого, на современном 
этапе и на ближайшую перспективу, должно стать более активное вовлечение 
других участников аграрного производства, в том числе крестьянских (фермерских) 
хозяйств и личных подсобных хозяйств населения. В интересах реализации этого 
направления большое значение будет играть сельскохозяйственная кооперация как 
форма взаимодействия участников аграрного производства. При этом особое 
внимание, по нашему мнению, должно уделяться развитию потребительской 
кооперации в аграрном секторе. 

 
Результаты и обсуждения 
Исторически, кооперация является альтернативной формой взаимодействия 

хозяйствующих субъектов в условиях рыночной экономики. Наиболее широкое 
распространение деятельность кооперативов получила в аграрной сфере.  

Сельскохозяйственная кооперация представляет собой форму совместной 
хозяйственной деятельности с целью достижения экономических результатов, 
удовлетворения экономических и социальных потребностей, которые невозможно 
достичь в индивидуальной деятельности. Кооперация реализуется в деятельности 
различных кооперативных образований (производственных и потребительских 
кооперативах). Основное отличие кооперативной формы ведения производства от 
других видов объединений в том, что кооперация представляет собой объединение 
отношений собственности, труда и управления. Тогда как в других формах 
объединения работники, в большинстве случаев, отделены от функций владения и 
(или) управления. 

Необходимость применения коллективной формы ведения аграрного 
производства основывается на высокой рискованности ведения сельскохо-
зяйственного производства, что особенно было характерно до индустриального 
периода в развитии экономики. Применение индустриальных технологий хотя и 
повысило устойчивость сельскохозяйственного производства к традиционным 
рискам, но не смогло полностью их исключить в связи с природным их 
происхождением. Понимание проблемы и высокой степени экономического риска в 
аграрной сфере в условиях индустриального развития сельской экономики вынудило 
государства активно вмешиваться в деятельность сельскохозяйственных 
предприятий и связанных с ними отраслей. В результате в 60-х годах прошлого века 
в большинстве индустриально развитых стран сформировались интеграционные 
объединения, реализующие задачи стабилизации и повышения экономической 
безопасности функционирования агропромышленного сектора экономики. 

При этом в СССР было выбрано направление по интеграции 
сельскохозяйственных предприятий и предприятий смежных отраслей в рамках 
аграрно-производственного комплекса. Такой подход позволял снизить риск в 
деятельности отдельных хозяйств за счет стабильного источника сбыта продукции и 
контроля на различных этапах. При этом в интересах наращивания количества 
сельскохозяйственной продукции особый упор делался на развитие крупно-товарных 
производств. Основными видами сельскохозяйственных производителей были 
колхозы и совхозы. Колхозы представляли собой кооперативную форму 
сельскохозяйственных производителей, но в силу специфики общественного строя, 
дух коллективности труда и управления во многом был утрачен. Имевшийся 
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значительный кластер мелкотоварных сельскохозяйственных производителей, в 
виде личных подсобных хозяйств населения, играл значимую роль в обеспечении 
потребностей населения, особенно по ряду продуктов питания (картофель, овощи, 
мед и т.п.), однако не считался перспективным и поэтому ему не уделяли 
значительного внимания [3, стр. 24]. 

В странах с развитым сельским хозяйством в Европе, а также США и Канаде 
пошли по пути формирования аграрных холдингов индустриального типа с теми же 
принципами и задачами, что и советский АПК, только реализуемых в условиях 
рыночной, а не командно-административной модели развития экономики. Однако в 
отличии от СССР другие формы ведения сельского хозяйства, в виде фермерских 
хозяйств, также получали поддержку и рассматривались в качестве значимого 
элемента аграрного сектора. При этом необходимо отметить, что в значительной 
степени устойчивость фермерского кластера ы условиях рыночной экономики была 
обеспечена потребительскими кооперативами различного направления (сбытовых, 
перерабатывающих, кредитных и т.п.). 

Потребительские кооперативы демонстрируют преимущества экономической 
взаимопомощи как между производителями, так и среди многочисленных 
потребителей. Преимущество потребительской кооперации подтверждается 
примерами деятельности, как в отечественном аграрном секторе, так и за рубежом. 
Они способны составить реальную альтернативу частному бизнесу корпоративного и 
некорпоративного уровня. Эта отличительная черта потребительских кооперативов 
обусловила их эффективное функционирование в большинстве стран мира и на всех 
этапах развития аграрного сектора в рыночных условиях, начиная с 40-х гг. XIX в. В 
СССР в 20-30-х годах ХХ века кооперативная форма предпринимательской 
деятельности успешно конкурировала с частным предпринимательством, 
возродившегося в результате реализации НЭП [2, стр. 259]. 

Значительную роль в этой системе хозяйственных связей аграрного сектора 
экономики играла система потребительской кооперации. Необходимо отметить, что 
государственные структуры по заготовке сельскохозяйственной продукции были 
ориентированы преимущественно на заготовку технических культур в колхозах и 
совхозах, которые обеспечивали значительные объемы заготовительной 
деятельности, а также приносили при этом значительную прибыль. Потребительские 
кооперативы системы Центросоюза были нацелены на работу с личными 
подсобными хозяйствами, а также по отдельным видам сельскохозяйственной 
продукции (как правило затратоемким по организации закупки и логистики) с 
колхозами. К началу 80-х годов прошлого века на территории СССР сложилась 
устойчивая схема взаимосвязей в сфере переработки и сбыта сельскохозяйственной 
продукции и продуктов питания на основе деятельности организаций 
потребительской кооперации Центросоюза СССР.  

Необходимо отметить, что данная система кооперативных организаций 
изначально была нацелена на осуществление сбора (закупки) сельскохозяйственной 
продукции у сельхозпроизводителей и ее последующую поставку, в обмен на 
промышленные товары, в города. Таким образом, цель функционирования 
потребительских кооперативов заключалась в обеспечении связи 
сельскохозяйственных товаропроизводителей с потребителями этой продукции. 
Такая схема взаимодействия производителей и каналов сбыта продукции 
стимулировала производство в низкотоварной сфере – хозяйствах населения, 
которые являлись значимым источником продукции сельского хозяйства.  

Начало реформирования сельского хозяйства России в начале 90-х годов стало 
фактором разрушения ранее созданной системы хозяйственных и экономических 
связей в аграрном секторе. Развал системы закупки и заготовки сельскохо-
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зяйственной продукции и сырья, основанный на работе государственных 
заготовительных предприятий и организаций системы потребительской кооперации, 
создал условия для ухудшения положения со сбытом продукции 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. Если государственные структуры по 
закупке и заготовке прекратили свое существование в связи с изменением 
принципов государственного управления экономикой, то разрушение 
заготовительной системы потребительской кооперации было вызвано целом рядом 
как объективных, так и субъективных факторов [1, стр. 37].  

Среди объективных факторов можно указать следующие факторы: отсутствие 
опыта работы в условиях рыночной экономики; формирование конкурентной среды в 
сфере закупки сельскохозяйственной продукции; потеря конкурентного 
преимущества в виде возможности предоставления доступа к «уникальным» 
возможностям – приобретение дефицитных товаров (импортных товаров широкого 
потребления, автомобилей и т.п.).  

Однако, по нашему мнению, наибольший урон системе потребительской 
кооперации был нанесен в результате воздействия субъективных факторов. 
Необходимо отметить, что в результате негативного отношения руководства страны 
и борьбе с «монополизмом» потребительской кооперации на рынке товаров и услуг 
сельской местности, был нанесен существенный репутационный ущерб. Также 
существенный ущерб престижу и экономическим возможностям кооперативов 
нанесло оппортунистическое поведение ряда руководителей и работников 
организаций потребительской кооперации.  

Следствием воздействия этих факторов, стало сокращение объемов и широты 
охвата деятельностью организаций потребительской кооперации. Наиболее 
существенно это проявилось в сфере закупок сельскохозяйственной продукции и 
сырья, а также в сфере их переработки. Только за 1992-1995 гг. сеть 
приемозаготовительных пунктов сократилась в 10 раз, а количество 
перерабатывающих предприятий сократилось в несколько раз.  

В результате всех этих процессов происходило формирование системы 
взаимосвязи производителей и покупателей сельскохозяйственной продукции и 
сырья в аграрном секторе России на новых принципах. В качестве основных 
недостатков этой системы можно выделить: 

– отсутствие стабильности в работе с сельскохозяйственными 
производителями, что объясняется конъюнктурными изменениями на рынке товаров 
и услуг, а также общей подвижностью рыночной среды; 

– узость и нестабильность ассортимента закупок, что объясняется приоритетом 
модели оценки «затраты – результаты» при выборе закупаемой продукции;  

– сокращение степени охвата закупками сельскохозяйственной продукции и 
сырья в отдаленной и труднодоступной местности в результате невыгодного 
соотношения «затрат и результатов». 

В результате всех этих процессов к началу возрождения сельскохо-
зяйственного производства в России в начале XXI века хозяйства населения, в том 
числе, крестьянские (фермерские) хозяйства, обеспечивали более 55% 
производства всей сельскохозяйственной продукции и сырья в России, при этом они 
остались без надежной, охватывавшей большую часть производимой продукции на 
территории России, системы сбыта своей продукции. 

Данная проблема усугубляется и тем фактом, что хозяйства населения, по 
своей природе представляют собой сельхозпроизводителя с малым объемом 
товарной продукции. Такое положение делает их непривлекательным источником 
сельскохозяйственной продукции и сырья для торговых и перерабатывающих 
предприятий по сравнению с крупными сельхозпредприятиями. Это объясняется 
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высокой затратностью процесса аккумулирования мелких товарных партий 
сельскохозяйственной продукции [4, стр. 26]. 

Снижение возможностей сбыта своей продукции привело к дальнейшему 
сокращению товарности этих хозяйств. В результате рынок недополучает 
отечественную продукцию и вынужден прибегать к закупкам импортной продукции, 
зачастую имеющей низкие потребительские свойства, увеличивая также расходы на 
логистику и т.п. Таким образом, можно говорить о насущной необходимости 
реформирования системы взаимодействия сельскохозяйственных товаро- 
производителей, в первую очередь с малыми объемами производства, для 
активизации их деятельности.  

Особенно остро эта проблема проявилась в условиях вхождения России в ВТО. 
Успешность российского сельского хозяйства и его выживаемость в условиях 
современного уровня конкуренции в аграрном секторе требует создания такой 
системы взаимодействия производителей и потребителей сельскохозяйственной 
продукции и сырья, которая бы могла создать условия для стимулирования роста 
объемов производства сельскохозяйственной продукции и сырья, в том числе, в 
хозяйствах населения, а также повысить экономическую эффективность 
отечественного сельхозпроизводителя.  

Необходимо отметить, что в настоящее время особое внимание при 
формировании системы сбыта сельскохозяйственной продукции должно быть 
направлено на мелких товаропроизводителей. Крупные производители 
сельскохозяйственной продукции, чаще всего, являются структурными 
подразделениями агрохолдингов, которые обладают развитой сетью сбыта своей 
продукции. Кроме того, преобладание крупных сетевых розничных торговых систем 
формирует преимущественный спрос на стандартную продукцию крупными 
партиями. Мелкие товаропроизводители не имеют выхода на такие системы сбыта и 
вынуждены пользоваться услугами посредников, заинтересованных в получении 
максимальной прибыли за оказание своих услуг. В результате цена закупки у 
производителя занижается, что существенно снижает их доход и не стимулирует 
рост объемов производства.  

Рассмотренная ситуация стала причиной постепенного сокращения удельного 
веса хозяйств населения в производстве сельскохозяйственной продукции. Так, 
только за последние 3 года доля хозяйств населения, по данным Федеральной 
службы государственной статистики России, в структуре производства 
сельскохозяйственной продукции сократилась с 37,4% в 2015 году до 34,6% в 2017 
году. Удельный вес хозяйств населения в производстве картофеля сократился с 
77,6% в 2015 году до 77,2%, а по овощам с 67,0% до 62,9% соответственно. При 
этом в начале 2000-х годов удельный вес хозяйств населения по этим видам 
сельскохозяйственной продукции был существенно выше. Так, удельный вес 
хозяйств населения в производстве картофеля составил в 2002 году – 93,0%, а по 
овощам 81,5% [5].  

В настоящее время производственный и социально-экономический потенциал 
хозяйств населения используется недостаточно эффективно. Владельцы подобных 
хозяйств испытывают целый комплекс проблем различного характера, основными из 
которых являются:  

– ограничения по доступу к качественному семенному материалу, 
высокопродуктивным породам скота, кормам, удобрениям и т.п.; 

– дефицит доступных агрономических, ветеринарных и зоотехнических услуг, 
консультаций экономического характера, ведения учета и т.п.; 

– недостаток специальной сельскохозяйственной техники, оборудования и 
необходимость их ремонта; 
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– проблемы сбыта произведенной продукции (дефицит информации о 
рыночной конъюнктуре, о потенциальных партнерах, невозможность влиять на цены 
из-за малых партий продаваемой продукции и т.д.); 

– недостаток мощностей для хранения, предпродажной подготовки, доработки, 
переработки и фасовки продукции, что приводит к ее реализации по низким ценам. 

Перечисленные выше проблемы в значительной степени могут быть решены 
через развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов, что 
подтверждается общемировой практикой. 

Для обеспечения системы закупок необходимо сформировать или возродить 
институт закупочно-заготовительных организаций, которые будут осуществлять 
закупку сельскохозяйственной продукции у сельхозпроизводителей, в первую 
очередь у крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств населения. В результате 
будут созданы условия для аккумулирования мелких партий сельскохозяйственной 
продукции и сырья. Крупные поставщики, на основе аккумулирования ресурсов 
мелкотоварных хозяйств, будут иметь большие возможности по стабильной и 
активной работе на рынке сельхозпродукции и сырья. Основой для такой системы 
должны стать потребительские кооперативы, что позволит создать социально-
ответственную систему взаимодействия производителей сельскохозяйственной 
продукции и закупщиков. 

В настоящее время государство прилагает усилия по развитию кооперативного 
движения в сельском хозяйстве, в том числе были инициированы программы по 
финансовой и организационно-учредительской поддержке создания и 
функционирования сельскохозяйственных потребительских кооперативов в рамках 
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы.  

Однако, как показывает практика развитие сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов в современных условиях сдерживается рядом 
факторов: 

– недостаток финансовых средств, в том числе за счет сложной процедуры их 
получения, неразвитость системы кредитной кооперации, активного 
противодействия других участников финансового рынка; 

– высокая конкуренция на рынке сельскохозяйственной продукции и продуктов 
питания со стороны крупных предприятий, частных заготовительных организаций и 
других подобных структур; 

– дискредитация кооперативной формы ведения хозяйства в аграрном секторе. 
Наиболее негативным, по нашему мнению, является последний фактор, так как 

он формирует устойчивое отторжение процессов объединения 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. К одной из основных причин такого 
положения можно отнести: неочевидность привлекательности совместной 
деятельности для товаропроизводителей, а также недоверие к совместной 
деятельности как равноправному партнерству. Такое положение является 
следствием неправильного понимания самой сути кооперативной формы 
хозяйствования. Имеется практика, когда инициация организации потребительских 
кооперативов за счет привлечения в качестве драйвера крепкого хозяйственника, 
например, успешного фермера. Со временем возникает большое количество 
противоречий, как правило приводящих к развалу кооператива. В результате только 
за 2014-2016 годы по данным Министерства сельского хозяйства РФ количество 
зарегистрированных сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
сократилось на 9,2%, а действующих из числа зарегистрированных на 1,2% [5]. 
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В качестве альтернативного направления, создания сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов на местах, можно было бы привлечь организации 
системы потребительской кооперации, которые обладают соответствующими 
компетенциями, потенциалом и опытом в проведении такой работы. Однако надо 
отметить, что в этом случае должна быть существенная государственная поддержка, 
а также формирование системы преференций (финансового, правового и других 
аспектов). Кроме того, привлечение независимого, сформированного института, как 
формы объединения сельскохозяйственных товаропроизводителей, позволит, по 
нашему мнению, в значительной степени минимизировать негативное отношение к 
кооперации на местах. 

Развитие системы потребительских кооперативов на основе объединения 
мелкотоварных сельскохозяйственных товаропроизводителей позволит создать 
условия для наращивания объемов производства сельскохозяйственной продукции 
и сырья, снизить зависимость от импортного продовольствия, повысить 
материальные доходы сельских жителей.  

 
Выводы 
Аграрный сектор является важнейшим элементом экономики страны от его 

успешного развития во многом зависит реализация планов по наращиванию 
объемов производства сельскохозяйственной продукции, а также сокращению 
зависимости от импорта продовольствия в интересах обеспечения 
продовольственной безопасности. 

Развитие аграрного сектора в России в последние годы осуществляется в 
основном за счет предприятий индустриального типа. В результате происходит 
насыщение рынка продукцией и вытеснение импорта. Однако, как показывает 
практика, имеется значительный спрос на продукцию мелкотоварных 
сельхозпроизводителей – хозяйств населения и крестьянских (фермерских) 
хозяйств. У населения продукция этих производителей, чаще всего ассоциируется с 
высоким качеством и экологичностью. Для обеспечения доступности большей части 
населения страны к этой продукции необходимо сформировать условия, в том числе 
на основе построения современной системы закупки и реализации продукции этих 
производителей сельскохозяйственной продукции.  

Для обеспечения системы закупок необходимо сформировать или возродить 
институт закупочно-заготовительных организаций, которые будут осуществлять 
закупку сельскохозяйственной продукции у сельхозпроизводителей, в первую 
очередь у крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств населения. В результате 
будут созданы условия для аккумулирования мелких партий сельскохозяйственной 
продукции и сырья. При формировании данной системы необходимо привлекать 
сельскохозяйственные потребительские кооперативы, а также кооперативные 
организации системы потребительской кооперации Центросоюза РФ. 
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Современные экономические отношения между Республикой Молдовой и 

Украиной имеют стратегический характер и распространяются, прежде всего, на сферы 
внешней торговли, инвестиций, энергетики и трансграничного сотрудничества. Так, по 
данным Государственной службы статистики Украины, в 2017 г. оборот в двусторонней 
внешней торговле составил 814 млн долл. США (при росте украинского экспорта в 
Молдову на 47,1% и молдавского импорта в Украину на 124,1% к предыдущему году), 
объем внесенных молдавских инвестиций в экономику Украины (по состоянию на конец 
2017 г.) – 17,4 млн. долл. США, а украинских инвестиций в экономику Молдовы – 6,9 
млн. долл. США. Вместе с тем, двустороннее экономическое сотрудничество имеет 
существенный неиспользованный потенциал. Важное место в расширении 
экономических связей между Украиной и Молдовой может занять сотрудничество 
между предприятиями и организациями потребительской кооперации. 

Экономические связи между кооперативными предприятиями Украины и Молдовы 
в последние годы не носили системного характера и ограничивались, прежде всего, 
участием в работе международных кооперативных институций. Несмотря на 
существование общих экономических интересов, сходство экономического механизма 
хозяйствования и ведения бизнеса, приоритетами взаимовыгодного сотрудничества 
предприятий потребительской кооперации Украины и Молдовы определим следующие: 

- развитие двусторонней внешней торговли товарами, которые пользуются 
спросом на рынках Украины и Молдовы, и их продвижение через кооперативные сети 
оптовой и розничной торговли; 

- реализация программ целевого поиска деловых партнеров для конкретных 
внешнеторговых и инвестиционных проектов, налаживание механизма совместных 
консультаций в этой сфере; 

- создание и деятельность совместных предприятий в сферах 
высокотехнологического производства, заготовительной деятельности, оказание 
инжиниринговых, лизинговых и других видов услуг; 

- взаимное содействие реорганизации и развития страховой, банковской и 
кредитной систем кооперации, их интеграция в европейские банковские и кредитные 
объединения; 

- развитие туристического потенциала и туристической инфраструктуры 
потребительской кооперации; 

- использование передовых достижений и технологий защиты окружающей среды, 
совместное внедрение европейских энергосберегающих технологий и технологий 
использования возобновляемых источников энергии, создание с этой целью 
кооперативного венчурно-консалтингового центра; 

- содействие в решении проблем безработицы, трудовой миграции, 
реструктуризации промышленных, сельскохозяйственных предприятий и развития 
предпринимательства (в сферах заготовок, переработки сельскохозяйственного сырья) 
в сельской местности и депрессивных районах Молдовы и Украины, привлечение для 

mailto:larisa.savga@uccm.md
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этого грантов международной технической помощи; 
- совместное участие в локальных проектах трансграничного сотрудничества, в 

частности в рамках молдавско-украинской Программы территориального 
сотрудничества Восточного партнерства и Программы ЕС «Молдова - Украина». 

Обратим внимание на то, что сегодня организациям и предприятиям 
потребительской кооперации Молдовы и Украины необходимо активнее перенимать 
опыт стран Центральной и Восточной Европы в части получения международной 
технической помощи для реализации совместных украинско-молдавских проектов. 
Приоритетными сферами реализации таких проектов должны стать: обмен опытом 
развития кооперативных организаций в условиях глобализации и циклических 
проявлений мировых экономических и финансовых кризисов; повышение 
квалификации и обучение руководителей за рубежом; адаптация кооперативного 
законодательства к европейским стандартам; популяризация кооперативных идей и 
ценностей среди населения; привлечение к кооперации новых членов, особенно среди 
молодежи; проведение широкомасштабных научных и прикладных исследований по 
адаптации и внедрению опыта международной интеграции европейских кооперативов. 
При этом особое внимание должно уделяться сотрудничеству с такими мощными 
финансовыми донорами, как различные проекты развития и комитеты ООН, фонды 
технической помощи Евросоюза, правительства европейских стран, Международный 
банк реконструкции и развития, Европейский банк реконструкции и развития, с 
представителями которых уже сегодня налаживаются контакты. 

Выводы: Главными задачами возрождения и развития экономического 
сотрудничества предприятий и организаций потребительской кооперации Молдовы и 
Украины должны стать: использование рыночной инфраструктуры потребительской 
кооперации для взаимного продвижения товаров и услуг на молдавском и украинском 
рынках; реализация проектов производственно-технического сотрудничества на 
кооперационной основе; использование выгодного географического расположения 
Молдовы и Украины в контексте предоставления кооперацией различных услуг 
(посреднических, транспортных, консигнационных и т.д.). В условиях активизации 
сотрудничества Молдовы и Украины усиливается необходимость проведения широких 
научных исследований, которые позволят на качественно более высоком уровне 
формировать модель двустороннего экономического сотрудничества национальных 
кооперативных систем. Реализацию таких программ исследований целесообразно 
осуществлять с использованием мощного научно-исследовательского потенциала 
кооперативных вузов Молдовы и Украины с привлечением средств технической 
помощи Евросоюза.  
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Rezumat 
Noutatea relativă a managementului comparat, în general, cu dimensiuni sensibil 

amplificate pentru România, impune o tratare mai cuprinzătoare şi mai accentuată a 
menirii sale. În consecinţă, în lucrare abordează într-un spaţiu apreciabil aspecte privind: 
conceptul de management comparat, teoria şi practica managementului comparat, esenţa 
managementului comparat – transferul internaţional de know-how managerial, utilităţi ale 
managementului comparat. Cu toate acestea, rămân neprezentate argumente şi informaţii 
care ilustrează din diverse unghiuri rolul şi funcţiile majore ale managementului comparat 
în epoca contemporană. 

Cuvinte-cheie: sistem de management, management comparat, dezvoltare 
economică, know-how managerial 

 
1. Conceptul de management comparat 
Ca pentru orice şiinţă tânără, şi pentru managementul comparat există mai multe 

accepţiuni asupra conţinutului şi funcţiilor sale. Se constată chiar mai multe variante de 
definire, cu o largă circulaţie în literatura de specialitate. Astfel, specialistul în domeniu 
William Newman afirmă că "managementul comparat se ocupă de studiul similarităţilor şi 
diferenţelor din practica managerială locală din diferite ţări" [1]. Un pas înainte face Raghu 
Nath, care consideră că "în mod larg, managementul comparat se concentrează asupra 
similarităţilor şi deosebirilor dintre sistemele de management şi economice din diferite 
contexte" [2]. Cu toate ca, faţă de Newman, Nath extinde sfera managementului comparat 
în afara practicii conducerii, constatăm că, în ceea ce priveşte natura şi localizarea 
sistemului care constituie obiectul comparaţiei, este destul de imprecis şi chiar prea 
cuprinzăor. Astfel, nu precizează cerinţa obligatorie ca să aibă în vedere contextele 
culturale naţionale diferite şi, în plus, pe lângă sistemele de management, include şi 
sistemele economice. Ori, sistemul de management care formează obiectul 
managementului comparat este normal să se refere - cel puţin teoretic - la toate tipurile de 
organizaţii, începând, fireşte, cu cele economice, dar continuând, desigur, şi cu cele 
ştiinţifice, tehnice, educaţionale etc. 

Limitele menţionate sunt depăşite de către Edwin Miller, care propune o definire a 
managementului comparat mult mai cuprinzătoare şi mai exactă decât precedentele. 
Astfel, el consideră că "managementul comparat se ocupă cu studiul fenomenelor de 
management pe o bază multinaţională, axându-se asupra detectării, identificării, 
clasificării, măsurării şi interpretării similarităţilor şi deosebirilor privitoare la elemente cum 
ar fi procesele, conceptele şi tehnicile de management" [3]. 

Managementul comparat este definit de profesorul român Ovidiu Nicolescu, în 
maniera următoare: "Managementul comparat este ştiinţa care studiază procesele şi 
relaţiile manageriale din organizaţii ce funcţionează în contexturi culturale naţionale 
diferite, axându-se asupra identificării şi analizării asemănărilor şi deosebirilor 
manageriale, în vederea favorizării transferului internaţional de know-how managerial şi a 
creşterii funcţionalităţii, eficacităţii şi eficienţei organizaţiilor" [4]. 

Această definire surprinde patru aspecte, care sunt definitorii pentru managementul 
comparat: 

 obiectul comparaţiei îl constituie numai elementele de management, şi nu 
procese de altă natură; desigur, în cadrul examinărilor comparative este necesar să se 
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aibă în vedere şi aspecte de natură juridică, economică, psihologică, tehnologică etc., dar 
acestea nu sunt abordate în sine, ci numai în măsura în care condiţionează sau intervin, 
elementele de management considerate având un rol complementar; 

 specificul examinării constă în viziunea culturală multinaţională utilizată, 
cuprinzându-se realităţi şi abordări teoretico-metodologice din două sau mai multe ţări, 
managementul fiind  examinat corelativ cu contextul cultural implicat; 

 abordarea comparativă se concentrează asupra reliefării similarităţilor şi 
diferenţelor dintre practicile sau elementele teoretice de management avute în vedere; 

 obiectivele urmărite sunt de natură pragmatică, realizarea transferului 
internaţional de know-how managerial, amplificarea eficacităţii şi eficienţei organizaţiilor. 

Managementul comparat este strâns legat de managementul internaţional cu care 
uneori este confundat. Dintre multiplele definiri ale managementului internaţional apreciem 
ca fiind mai completă următoarea : "Managementul internaţional se ocupă de 
managementul si activităţile corporaţiilor internaţionale şi în mod specific cu asigurarea şi 
controlul de fonduri, oameni şi informaţii ce traversează frontiere naţionale şi politice" [3]. 
Din examinarea corelativă a managementului comparat şi a celui internaţional rezultă că 
între ele există atât unele elemente comune, cât şi deosebiri substanţiale. Astfel, sfera de 
cuprindere a managementului comparat este sensibil mai mare decât a managementului 
internaţional. Primul se ocupă de toate fenomenele managementului care au fundament 
multinaţional şi multicultural. Din acest punct de vedere, se poate considera că 
managementul internaţional reprezintă o componentă sau un domeniu specific de 
particularizare a managementului comparat. In ceea ce priveşte natura abordărilor, se 
constată că managementul internaţional - care răspunde în mod expres cerinţelor 
comparaţiilor multinaţionale - este preponderent pragmatic, concentrându-se asupra 
furnizării de soluţii pentru aceste comparaţii. De altfel, între cel două domenii, care nu 
rareori se manifestă de sine stătător, există multiple filaţiuni conceptuale, metodologice şi 
operaţionale, fiecare contribuind la dezvoltarea celuilalt. Managementul internaţional, 
sponsorizat adesea substanţial de marile corporaţii transnaţionale, se află într-un proces 
rapid şi complex, beneficiind însă din plin de cunoştinţele teoretice şi metodologice ce 
rezultă din evoluţiile rapide şi cuprinzătoare spre maturizare, ce sunt caracteristice 
managementului comparat în ultima perioadă. 

 
2. Premise ale teoriei şi practicii managementului comparat 
Sesizarea rolului şi funcţiilor acestui nou domeniu la dimensiunile reale, aflate, de 

altfel, într-o continuă creştere, este condiţionată de cunoaşterea premiselor pe care se 
bazează teoretizările sale şi soluţionările pragmatice. 

Premisa cea mai importantă a fost formulată de Richard Farmer astfel [5, p.10]: 
"managementul este unul din factorii de bază care explică de ce o ţară este bogată sau 
săracă"; deci, ajungerea la bogăţie necesită cunoaşterea managementului din ţările 
bogate şi adaptarea elementelor sale la specificul fenomenelor de management în plan 
transnaţional. 

Managementul – ca activitate pragmatică - se caracterizează prin complexitate 
deosebită şi multidimensionalitate. În consecinţă, activitatea de management, în viziunea 
comparatistă, implică o abordare sistemică, profund contextuală care se extinde de la 
microsisteme la mezosisteme şi macrosisteme, şi de la acestea la mondosistem. Atât 
soluţionările practice, cât şi investigaţiile teoretico-metodologice, este necesar să ia în 
considerare multiplele determinări ale managementului - economice, sociologice, 
psihologice, politice, tehnologice, ecologice, juridice, informatice etc. - fireşte, într-o viziune 
transnaţională. Numai astfel managementul comparat poate avea, din punct de vedere 
teoretic, rigurozitatea necesară, iar din cel al practicii, raţionalitate şi eficacitate superioare, 
dovedite prin rezultatele organizaţiilor respective. 
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În abordarea managementului ca un fenomen internaţional, într-o viziune 
comparatistă, luarea în considerare a  diversităţii, noutăţii şi dinamismului formelor sale de 
manifestare, este de importanţă primordială. Numai astfel se pot explica conţinutul şi 
dinamica specifice fenomenelor de management la scară globală, pe mapamond, 
sesizând relaţia corectă dintre universal şi particular în cadrul lor. Totodată, o asemenea 
abordare reprezintă premisa de neînlocuit pentru particularizările absolut necesare în 
proiectarea şi operaţionalizarea soluţiilor manageriale pe diverse meridiane în cadrul 
organizaţiilor implicate. Printr-o astfel de desfăşurare, managementul comparat evită 
concomitent omiterea elementelor esenţiale, de valabilitate generală sau cvasigenerală şi 
solicitarea condiţiilor particulare fiecărei ţări şi în cadrul diverşilor agenţi economici, 
organisme sociale etc. 

O altă premisă, a cărei luare în considerare este esenţială pentru practica 
managementului, a fost foarte bine punctată de Edwin Miller [3]: "Nu se pune problema 
care este cel mai bun mod de a organiza, planifica sau diviza, ci care sunt mijloacele cele 
mai eficace într-o situaţie dată; există întotdeauna mai multe moduri de a conduce eficace 
o organizaţie, ce depind de elementele specifice situaţiei" şi de concepţia şi 
profesionalismul managerilor respectivi. Conştientizarea acestui aspect este deosebit de 
importantă, întrucât evită tendinţele de copiere care se manifestă la o parte apreciabilă 
dintre manageri. Simultan, este încurajată creativitatea şi asumarea riscului de către 
manageri, atunci când sunt confruntaţi cu situaţii manageriale complexe. Se preîntâmpină 
astfel căutările excesive ale celor mai bune soluţii de management pe baza preluării în 
bloc a unor rezolvări de succes de pe alte meridiane, ce reflectă adesea condiţii sensibil 
diferite, necesitând reproiectări de fond pentru a corespunde cerinţelor organizaţiei 
respective. 

Sublinierea precedentă nu semnifică nicidecum o subapreciere a cunoştinţelor de 
management utilizate în special în ţările dezvoltate. Cunoaşterea acestora prezintă 
adesea o importanţă vitală pentru nu puţini agenţi economici. Referindu-se la aceste 
aspecte, Richard Farmer sublinia că "importul de cunoştinţe de management poate fi mult 
mai productiv decât cel de tehnologii; este adesea mai uşor să conduci mai bine decât să 
îmbunătăţeşti tehnologiile" [5, p. 9]. Concluzia ce se impune, cu evidenţă, de la sine, este 
următoarea - realizarea unui transfer sistematic de know-how în domeniul 
managementului ar trebui să reprezinte o preocupare prioritară a tuturor guvernelor şi 
agenţilor economici, având în vedere eficienţa sa ridicată.  

O ultimă premisă, necesar să fie luată în considerare, se referă la relaţia eficientă 
organizaţională - management comparat. Doi reputaţi specialişti în domeniu, Uma Sekaran 
şi Carol Snogdrass, afirmă că [6]: "eficacitatea organizaţională este probabil să fie maximă 
atunci când există o potriveală sau o congruenţă între factorii culturali, structurali şi de 
mediu în care organizaţia funcţionează". De asemenea, factorii structurali interni 
organizaţiei este necesar să fie congruenţi cu orientările culturale ale membrilor săi pentru 
că, numai în această situaţie, valorile şi tendinţele comportamentale ale acestora tind să 
determine realizarea obiectivelor organizaţiei. Eficacitatea organizaţională în diferite 
culturi, concluzionează specialiştii menţionaţi, este o funcţie a factorilor culturali la nivel 
micro şi macro. În sesizarea şi identificarea lor, a dimensiunilor şi sensurilor specifice de 
acţiune în diverse perimetre naţionale, managementul comparat poate, şi trebuie, să-şi 
aducă o contribuţie majoră cu substanţiale efecte economico-sociale nemijlocite şi 
propagate. 

 
2. Esenţa managementului comparat – transferul internaţional de know-how 

managerial 
Ultimele decenii au marcat conştientizarea importanţei deosebite pe care informaţiile 

şi cunoştinţele le au pentru dezvoltarea economico-socială. Tot mai multe personalităţi 
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ştiinţifice şi specialişti în domeniul informaţiilor subliniază rolul crescând al acestora în 
epoca modernă. Cunoscutul publicist Jean Jaques Servan Schreibner apreciază că 
promovarea informaticii constituie o cale principală de înfăptuire a progresului omenirii [7]. 
Unii specialişti, cum ar fi R. Vitro [8], au ajuns să explice dezvoltarea societăţii ca un 
proces informaţional, iar Alvin Tofler argumentează că a treia sursă a puterii ce tinde să 
devină predominantă, o reprezintă în viitor informaţia. În acelaşi mod pledează şi oameni 
de ştiinţă reputaţi din România, susţinându-se că informaţia şi comunicaţiile constituie tot 
mai mult o forţă de producţie, iar informaţia acumulată, o parte a avuţiei naţionale [9]. 

Concomitent, se constată că, aşa cum sublinia E. Miller, tuturor ţărilor, firmelor şi 
indivizilor le lipsesc informaţii relevante. Dezvoltarea economică la nivel micro şi macro 
atestă tot mai frecvent că, cu cât se posedă mai multe informaţii, cu atât se obţine o 
eficacitate şi eficienţă superioare. 

Din păcate, se constată frecvent că volumul informaţiilor posedate de membrii unei 
organizaţii sau ai unei ţări nu este de natură să favorizeze plenar acest proces. Edificator 
din acest punct de vedere este graficul prezentat în fig. 1. Din examinarea sa rezultă că 
doar o proporţie redusă din componenţii unui sistem posedă un volum mare de cunoştinţe 
sau informaţii. Mai mult decât atât, cea mai mare parte a acestora deţin un volum relativ 
redus de cunoştinţe, comparativ cu cele deţinute de persoanele cel mai bine informate. De 
aici necesitatea de a deplasa curba spre dreapta, adică de a creşte bagajul de cunoştinţe 
posedat şi concomitent de a o înălţa cât mai mult pe această porţiune, ceea ce reflectă 
amplificarea numărului de persoane care se înscriu în categoria persoanelor cu un volum 
mare de cunoştinţe. 

 
Fig. 1. Situaţia tipică a volumului şi distribuţiei  cunoştinţelor într-un sistem 

 
Dacă se reprezintă comparativ situaţia generală a volumului şi distribuţiei 

cunoştinţelor într-o ţară dezvoltată şi una în curs de dezvoltare, obţinem imaginea din fig. 
2. Curba A reflectă situaţia dintr-o ţară în curs de dezvoltare, iar curba B, dintr-o ţară 
dezvoltată. Analiza lor ne permite să degajăm câteva concluzii interesante: 

a) întrucât curba B începe sensibil mai la dreapta decât curba A, nivelul minim de 
cunoştinţe într-o ţară în curs de dezvoltare este sensibil inferior celui dintr-o ţară 
dezvoltată; 

b) deoarece punctul terminal al curbei B este sensibil mai deplasat la dreapta decât 
cel al curbei A, se poate afirma că nivelul maxim al cunoştinţelor posedate de cele mai 
informate persoane din ţările dezvoltate este net superior omoloagelor din ţările în curs de 
dezvoltare, iar numărul lor este mai mare (vezi distanţa faţă de abscisă a acestei porţiuni a 
celor două curbe); 

c) întrucât nivelul maxim M al curbei B este mult mai sus şi la dreapta decât nivelul 
similar al curbei A, aceasta înseamnă că numărul oamenilor informaţi la un nivel ridicat în 
ţările dezvoltate este sensibil mai mare decât al omologilor din ţările în curs de dezvoltare. 

d) faptul că suprafaţa acoperită de curba B este substanţial mai mare decât cea 
aferentă curbei A semnifică un nivel mediu de cunoştinţe mult mai ridicat într-o ţară 
dezvoltată decât în una în curs de dezvoltare. 

Număr 

de 

persoane 

Volum de cunoştinţe 0 
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Concluzia logică care se desprinde este una singură: pentru ca ţările în curs de 
dezvoltare să ajungă la nivelul celor dezvoltate, din punct de vedere informaţional, curba A 
trebuie să se identifice sau să fie apropiată de curba B, în toate cele patru planuri 
considerate. Desigur, această concluzie cu valabilitate generală se aplică - şi, după opinia 
noastră, chiar cu un plus de stringenţă - şi la management. Soluţia care se prefigurează 
este una singură - efectuarea unui masiv transfer de cunoştinţe de management prin toate 
filierele posibile - macro, mezo şi microsociale. 

 

 
Fig. 2. Evoluţia şi distribuţia cunoştinţelor în două ţări cu niveluri diferite de 

dezvoltare 
 

Amploarea şi viteza transferului de cunoştinţe de management este condiţionată, 
după opinia specialiştilor, de şase factori: 

1) Nivelul de pregătire a populaţiei. Cu cât el este mai ridicat, cu atât preluarea şi 
folosirea informaţiilor de management din alte ţări se efectuează cu rezultate superioare. 

2) Limbile străine cunoscute de populaţia activă a unei ţări, care nu reflectă decât 
parţial nivelul său de pregătire, au o influenţă dintre cele mai importante. Cunoaşterea lor 
facilitează accesul şi interpretarea superioară a informaţiilor în toate domeniile, inclusiv în 
management. Ţările mici, aflate în imediata vecinătate a unor ţări care folosesc limbi de 
circulaţie internaţională sau străbătute de căi de transport cu intens trafic internaţional sunt 
favorizate din acest punct de vedere. Cazurile Belgiei sau Luxemburgului sunt edificatoare 
pe acest plan. 

3) Gradul de control şi înregimentare al oamenilor la nivel macro şi microsocial. Cu 
cât acesta este mai redus, cu atât transferul de cunoştinţe de management se efectuează 
mai uşor şi eficace şi viceversa. Interesant de reţinut că, pentru a ilustra acţiunea 
defavorizantă a acestui factor, în literatura de specialitate se exemplifică adesea cu 
evoluţia firmei Ford după 1920, când Henry Ford a promovat un stil autocratic managerial, 
bazat pe un control amănunţit şi foarte sever al salariaţilor, ignorând sau chiar stopând 
iniţiativele acestora, care a dus, în mai puţin de 10 ani, la pierderea supremaţiei pe piaţa 
automobilelor pe care, în perioada anterioară, deţinea peste 50%. 

4) Mărimea companiilor sau firmelor. Se consideră că, de regulă, cele de dimensiuni 
mici sunt mai receptive la cunoştinţele de management din alte ţări şi, concomitent, sunt 
mai flexibile şi uşor modelabile în planul mecanismelor conducerii. Cauzele principale care 
generează asemenea situaţie sunt: comunicaţii mai directe şi lesnicioase în cadrul 
organizaţiei, numărul mai redus de persoane de care depinde acceptarea şi valorificarea 
noilor informaţii, interesul superior al componenţilor pentru performanţă etc. 
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5) Mobilitatea şi libertatea personală faţă de cenzură. Se constată că gradul în care 
oamenii sesizează şi preiau informaţiile utile creşte o dată cu mobilitatea şi libertatea lor 
personală. În plus, libera mişcare a populaţiei între ţări - vezi situaţia din ţările Uniunii 
Europene - este însoţită întotdeauna, conştient sau inconştient, de un veritabil transfer de 
cunoştinţe de management, cel mai frecvent de o manieră informală. În asemenea situaţii 
apelarea şi utilizarea specialiştilor şi managerilor din alte ţări este şi mult mai probabilă şi 
mai lesnicioasă. 

6) Gradul de deschidere a societăţii. Influenţa sa se manifestă, în primul rând, prin 
măsura în care se asigură în mod obişnuit accesul la informaţii. Societăţile deschise 
vehiculează fără restricţii un volum mare de informaţii din toate domeniile, inclusiv din 
management, determinând receptarea acestora la un nivel ridicat de către majoritatea 
populaţiei. În paralel, societăţile deschise favorizează formarea şi etalarea de mentalităţi 
propice dialogului internaţional la nivel de indivizi, agenţi economici, organizaţii culturale, 
ştiinţifice, educaţionale etc. sau ţară. Mentalitatea are un puternic efect propulsor sau 
inhibator - în funcţie de caracteristicile sale - asupra transferului de management. 

Valorile şi manifestarea acestor factori diferă în mod firesc de la o ţară la alta, de la 
un context cultural la altul. După opinia unor specialişti, cum ar fi bine cunoscutul 
cercetător francez Alain Touraine [10], se constată, însă, o anumită tendinţă de diminuare 
a diferenţelor culturale dintre state: "Există un model unic sau cel puţin o esenţă a 
dezvoltării, către care diversele ţări evoluează cu viteze diferite şi pornind de la puncte de 
plecare eterogene. Istoria modernizării este aceea a eliminării progresive a particularităţilor 
culturale şi sociale în favoarea unei participări din ce în ce mai ample a tuturor, la 
derularea aceluiaşi model de modernizare, definit prin aplicarea aceloraşi principii 
generale ale raţionalităţii în derularea activităţilor umane". Elementele prezentate nu 
semnifică în nici un fel o încercare de diminuare a necesităţii şi importanţei transferului 
internaţional de cunoştinţe şi know-how managerial. Ele reprezintă un punct de vedere, cu 
o anumită pondere în literatura de specialitate, a cărui cunoaştere o considerăm necesară. 

 
3. Principalele utilităţi ale managementului comparat 
Rapida dezvoltare a managementului comparat în scurta sa istorie îşi are explicaţia 

în faptul că răspunde unor acute necesităţi, în condiţiile în care sunt întrunite premisele 
pentru satisfacerea lor. Altfel formulat, dezvoltarea în ritm accelerat a managementului 
comparat se explică prin utilitatea sa deosebită, care poate fi evidenţiată în două planuri. 

Din punct de vedere teoretic, conturarea şi dezvoltarea managementului comparat 
umple un gol, o nişă în frontul cunoaşterii ştiinţifice. Managementul comparat, considerat 
fie ca o ştiinţă, fie ca o disciplină ştiinţifică, îndeplineşte funcţii similare dreptului comparat 
sau literaturii comparate, omoloagele sale mai vârstnice din alte domenii. Complexele şi 
sistemicele analize efectuate asupra fenomenelor de management şi culturale din diverse 
ţări au permis descoperirea şi caracterizarea a numeroase similarităţi şi diferenţieri, au 
identificat un mare număr de variabile care le determină, au conturat teorii asupra 
evoluţiilor managementului în viziunea culturală transnaţională şi au conceput abordări 
metodologice de studiere şi înţelegere aprofundată a acestora. Prin aceste contribuţii, 
care, desigur, nu sunt exhaustive, managementul comparat se manifestă ca un domeniu 
ştiinţific bine conturat, cu un aport original de necontestat în planul cunoaşterii umane. 

Apariţia şi dezvoltarea managementului comparat a avut şi are multiple influenţe 
favorabile asupra dinamicii managementului în general. Toate plusurile noţionale şi 
metodologice pe care le generează impulsionează progresele ştiinţei managementului. 
Sub impactul abordărilor comparatiste, domeniile clasice ale managementului general - 
decizional, structural-organizatoric, informaţional sau metodologic - înregistrează noi 
dezvoltări, amplificându-şi dimensiunile de originalitate şi de rafinament ale elaboratelor 
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încorporate. Ca urmare, puterea de penetraţie a cunoştinţelor de management se 
intensifică la nivelul majorităţii sistemelor sociale, atât pe plan naţional cât şi internaţional. 

Utilitatea managementului comparat pe planul practicii este mai cuprinzătoare şi 
intensă în raport cu precedenta. Pentru a facilita relevarea sa, o prezentăm succint, 
diferenţiat, pe domenii de activitate: 

- educaţional, cunoştinţele de management comparat contribuind la ridicarea 
substanţială a nivelului de pregătire a managerilor şi specialiştilor. În mod deosebit, le 
amplifică capacitatea de a percepe şi interpreta fenomenele de management complexe, 
de a aborda şi soluţiona eficace situaţii de conducere, cu participare internaţională, de a 
proiecta şi aplica strategii ce vizează realităţi din alte ţări, de a coopera şi conlucra cu 
bune rezultate cu personal din alte ţări în realizarea de obiective economice, sociale, 
ştiinţifice, culturale etc.; 

- managerial, întregul fond de cunoştinţe de management comparat este de natură 
să reprezinte importante informaţii, unele fără alt substitut, pentru îmbunătăţirea practicii 
managementului din fiecare ţară. În proiectarea oricărui sistem de management, fie că 
este pentru o societate comercială, un oraş, un judeţ sau o ţară, cunoaşterea conducerii 
sistemelor similare din alte ţări, corelată cu factori culturali implicaţi, nu poate fi decât 
benefică. Întotdeauna se furnizează elemente noi ce se integrează în sistemele ce se 
proiectează şi se creează posibilitatea evitării a numeroase erori manifestate în sistemele 
corespondente de pe alte meridiane; 

- social, informaţiile şi metodele furnizate de managementul comparat sunt de natură 
să contribuie substanţial la îmbunătăţirea climatului de muncă şi de viaţă din fiecare ţară. 
Prin cunoaşterea felului cum sunt realizate şi funcţionează sistemele de management 
utilizate în alte ţări, a cauzelor care generează disfuncţionalităţi sau, dimpotrivă, plusuri 
calitative în planul efectelor sociale, se poate mai lesne influenţa climatul de muncă social 
şi cultural din propria ţară; 

- economic, cunoştinţele de management comparat, ca rezultantă a efectelor 
precedente, determină o sporire a eficienţei şi eficacităţii întreprinderilor, localităţilor, ţărilor 
în care sunt utilizate. Manageri şi specialişti mai bine pregătiţi, sisteme de management 
proiectate şi implementate la un nivel superior, climate de muncă şi de viaţă mai umane şi 
concomitent favorizante performanţei reprezintă tot atâtea izvoare de amplificare a 
performanţelor. Facilitarea transferului de cunoştinţe de management de la o ţară la alta, 
propriu managementului comparat, determină în multiple moduri mai buna utilizare a forţei 
de muncă, materiilor prime şi utilajelor, combinarea mai raţională a proceselor implicate şi 
a rezultatelor obţinute cu efecte directe, deşi nu întotdeauna uşor cuantificabile asupra 
mărimii profiturilor, cotei părţi din piaţă deţinute, gradului de valorificare a capitalului etc.; 

- politic, conceptele şi metodologiile promovate de managementul comparat, ca şi 
rezultatele studiilor concrete efectuate, marchează pozitiv concepţiile şi acţiunile oamenilor 
politici, în special în planul relaţiilor externe. Mai concret, elementele de management 
comparat duc la eliminarea unor disfuncţionalităţi economice în colaborarea dintre state şi 
facilitează înţelegerea, la un nivel superior, de către oamenii politici, a problemelor micro şi 
macroeconomice cu care sunt confruntate diversele state sau în care acestea sunt 
implicate. 

Relevarea multiplelor faţete ale utilităţii managementului comparat şi a transferului 
internaţional de elemente manageriale nu semnifică însă absolutizarea lor. Există, aşa 
după cum se subliniază de către cunoscutul specialist britanic Ch. Lane [11], şi unele 
opinii sceptice privitoare la succesul transplanturilor manageriale şi culturale la nivel 
internaţional. Pe aceste planuri pot apărea anumite neîmpliniri datorită, în special, ignorării 
îndelungatei determinări instituţionale şi culturale a structurilor din fiecare ţară şi a 
multiplelor interdependenţe dintre structurile instituţionale, valorile culturale şi elementele 
manageriale. 



 

61 

Prin elementele enunţate, managementul comparat reprezintă în plan macro şi 
microsocial un veritabil remodelator de concepţii, activităţi şi comportamente, pe baza 
transferului internaţional de cunoştinţe de management ce potenţează substanţial 
capacitatea managerilor şi a celorlalţi specialişti implicaţi. 

Toate aceste elemente cu valabilitate generală dobândesc dimensiuni net superioare 
pentru ţările central şi est europene, ce construiesc economii de piaţă şi societăţi 
democratice. Ritmul şi performanţele mutaţiilor implicate de aceste evoluţii sunt 
condiţionate substanţial de capacitatea fiecărei ţări, în cazul nostru al României, de a 
absorbi elementele manageriale moderne. În consecinţă, valorificarea marelui potenţial pe 
care-l reprezintă managementul comparat - prin facilitatea şi efectuarea unui masiv şi 
raţional transfer internaţional de cunoştinţe şi know-how managerial, fireşte, luând în 
considerare specificităţile culturale implicate - este esenţială, condiţionând pe multiple 
planuri nivelul dezvoltării economice, standardul de viaţă al populaţiei şi integrarea "de 
facto" în Uniunea Europeană. 

 
5. Concluzii 
Ca o concluzie, transferul de know-how în management reprezintă misiunea 

determinantă a managementului comparat. Larga sa extindere, în cele câteva decenii de 
când această ştiinţă s-a conturat, se explică tocmai prin performanţele sale pe acest plan, 
deşi ele sunt încă departe de necesităţile în continuă creştere ale societăţii omeneşti la 
sfârşitul mileniului doi, era noastră, de marile posibilităţi oferite de telecomunicaţii şi 
informatică. 
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Abstract 
Purpose. The most important task of any economic system, including consumer 

cooperation, is to ensure sustainable, balanced development [1]. 
In modern conditions of management, in consumer cooperation, management, 

property, land and labor resources are not fully used to increase the volume of activity. 
Тhe purpose of this paper is targeted, systemic understanding of the need to introduce 
reengineering of business processes at the most modern factories depending on the 
requirements of the environment, since it is business processes which are, ultimately, 
subjects of any innovations [1]. 

Keywords: Re-engineering, Process, Business process, Management, Efficiency. 
 

Design/methodology/approach. Оobject-oriented approach that allows us to describe 

both data of the essence of the process and its behavior, provides a transparent, easily 

modifiable business models that allow the recycling of individual components. 

Findings. Successful introduction of reengineering for cooperative enterprises will 

ensure their sustainable development. Realization of the prerequisites for sustainable 

development of the system will allow solving the main social task of consumer 

cooperation, which includes social support of shareholders, workers of consumer 

cooperation, preservation and development of personnel potential, expansion of economic 

ties with the local population, and attraction to shareholders. 

Reengineering process provides the maximum improvement, but, nevertheless, 

remains time-consuming and the most expensive of all approaches to improve business 

processes and. It is also related to the greatest degree of risk. The reengineering process 

often includes organizational restructuring, and can be extremely damaging to the 

organization. Most organizations can effectively implement not more than one change of 

suck scale at a time [2]. However, under this approach, elements are used consistently 

and as a result the desired breakthrough is achieved [3]. This approach can be applied 

both at the level of an individual process, and at the level of an entire organization. 

Process management provides planning, management and monitoring controls. The 

subject is both the main and auxiliary processes [4]. Change refers to the continuous 

adjustments that organizations make to address matters like the increasing customer 
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demands and technological changes, while transition refers to major disruptions to an 

organization's business model, product or service mix, leadership, structure or culture. 

Transitions have a deeper psychological impact compared to changes in the workplace, 

which are usually discrete, with orderly, incremental, and continuous steps. Change is a 

path to a known state, while transition is a path to an unknown state. Moreover, transition 

represents a turning point, a break from the past, where existing practices have to be 

abandoned and new ones adopted [5]. 

Research limitations/implications. Tasks that must be solved in the course of 

reengineering are characterized by a high degree of difficulty and great responsibility. 

Successful reengineering can not be implemented without a strong methodological basis. 

Well developed procedures and application of appropriate techniques and tools play the 

key role in the projects of the organization of business processes. It is important to 

increase the visibility of business processes and align them with multiple functions. 

Reengineering of business processes has a strategic purpose to achieve watershed 

improvements in the indicators that will lead to high efficiency of enterprises, focusing on 

customer needs [6]. 

Practical implications. This paper outlines a range of possible measures for 

implementation reengineering of business process that will enhance the consistency of 

procedures, techniques and tool support for management, its adaptation to minimize the 

cost and time. 

Originality/value. Improving the competitiveness of a business entity by creating a 

comprehensive framework for organizational design. 
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POSIBILITĂŢILE ASIGURĂRII ŞI SPORIRII COMPETITIVITĂŢII                        
ÎNTREPRINDERILOR ÎN COOPERAŢIA DE CONSUM 

 
Sergiu PETROVICI, prof. univ., dr.hab., 

Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova 
   

Competitivitatea întreprinderilor cooperatiste se exprimă prin studierea tuturor 
caracteristicilor agenţilor economici, factorilor interni şi externi de influenţă a activităţii 
acestora în cadrul mediului de piaţă. Competitivitatea trebuie cercetată din poziţia 
cercetării sistemic în baza evidenţei factorilor interni şi externi, studierii interdependenţei 
acestora în cooperaţia de comun ca obiect integru. 

 
Analiza activităţii cooperaţiei de consum din Republica Moldova indică, că acest 

sistem cuprinde 146 de organizaţii şi întreprinderi, 10 uniuni ale cooperativelor de consum, 
89 cooperative de consum, 30 de întreprinderi proprii ale Moldcoop-lui, 16 întreprinderi 
proprii ale organizaţiilor cooperatiste teritoriale. În sistemul cooperatist funcţionează 92 
magazine de tip CoopPrin si 2 magazine de tip CoopPlus. Acest sistem dispune de circa 
1050 unităţi de comerţ active, 410 unităţi inactive şi 260 unităţi transmise în locaţiune [1]. 

Datele ne demonstrează că cooperaţia de consum reprezintă un obiect important de 
cercetare deoarece infrastructura acesteia dispune de un mare potenţial în dezvoltarea 
pieţei de consum a republicii. Astfel, cooperaţia de consum contribuie la realizarea celor 
mai prioritare direcţii strategice de activitate: asigurarea unui nivel adecvat de protecţie a 
consumatorilor, lărgirea volumului comerţului interior al republicii prin implementarea 
producţiei proprii, revigorarea dezvoltării achiziţiilor, intensificarea prelucrării şi realizării 
producţiei agricole, asigurarea şi sporirea competitivităţii întreprinderilor cooperatiste în 
ramurile de activitate, sporirea calităţii prestaţiilor cooperatiste, apropierea serviciilor de 
membrii cooperatori şi populaţie în aria de deservire.  

Menţionăm, că cooperaţia de consum a republicii reuneşte peste 135 mii de membri 
cooperatori şi î-şi realizează funcţiile sale în două direcţii strategice: 1) Pe de o parte, ea î-
şi realizează activitatea economico-financiară fiind ca un subiect al economiei de piaţă; 2) 
Pe de altă parte – ea funcţionează conform opiniei autorilor ca organizaţie necomercială 
orientată spre satisfacerea necesităţilor membrilor cooperatori şi populaţiei rurale în 
produse şi servicii [3]. 

Analiza indicatorilor economici de activitate a cooperaţiei de consum indică, că ea se 
opune cu succes forţelor concurenţiale: furnizorilor, consumatorilor şi altor subiecţii ai 
pieţei. Totodată se observă intensificarea influenţei factorilor interni şi externi asupra 
sistemului cooperatist, inclusiv: structura organizatorică complicată de dirijare; participarea 
slabă a coasociaţiilor în activitatea organizaţiilor cooperatiste; lipsa abordărilor de 
marketing în managementul resurselor cooperatiste; reducerea competitivităţii dintre 
întreprinderile şi organizaţiile cooperaţiei de consum. Se observă influenţa puternică a 
factorilor externi cu caracter general ai economiei republicii asupra activităţii 
întreprinderilor cooperatiste: reducerea investiţiilor pe termen lung; migraţia cetăţenilor 
peste hotare, nivelul înalt a taxelor de rambursare a creditelor bancare; veniturile scăzute 
ale populaţiei rurale deservite de cooperaţia de consum; existenţa unui sistem de 
impozitare imperfect; reglementarea nesatisfăcătoare a relaţiilor dintre sectorul cooperatist 
şi alţi agenţi economici; instabilitatea politicii în republică. 

Cercetarea competitivităţii la întreprinderile cooperaţiei de consum trebuie să se 
bazeze pe importanţa socială a acesteia ca sistem necomercial şi cu o structură 
organizatorică specifică. Specificul activităţii cooperaţiei de consum constă în faptul că 
recunoaşterea ei ca o structură necomercială presupune posibilitatea de a dirija cu 
întreprinderi, care au o activitate cu rentabilitate scăzută. Misiunea socială a cooperaţiei de 
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consum constă în acordarea calitativă a serviciilor pentru membrii cooperatori şi populaţiei 
deservită la sate, participarea cooperaţiei de consum în efectuarea politicii agrare şi de 
restructurare a satelor, intensificarea activităţii cooperativelor în dezvoltarea colectivelor de 
muncă.  

Unul din avantajele concurenţiale ale cooperaţiei de consum este activitatea 
multiramurală (comerţul, alimentaţia publică, producerea, achiziţiile, serviciile, veniturile 
căreia îi permit să-şi realizeze activitatea sa pentru satisfacerea cerinţelor populaţiei 
deservite. Interesele economice comune a tuturor întreprinderilor din sistemul cooperatist 
şi posibilităţile de integrare, interramurale permit reducerea riscurilor de antreprenoriat şi 
asigurarea eficientă de funcţionare a modelului cooperatist din activitate. Totodată creşte 
rolul cooperaţiei de consum la nivelul macro în vederea rezolvării problemei securităţii 
produselor, normalizării pieţei de consum, realizării programelor Statului în deservirea 
populaţiei rurale şi îmbunătăţirea social-economică de dezvoltare a raioanelor republicii.  

Nivelul competitivităţii cooperaţiei de consum depinde de potenţialul intern al 
sistemului cooperatist bazat pe reunirea tuturor agenţilor economici, ramurilor de activitate 
pe verticală (vânzător-cumpărător) şi orizontală (consumatorii generali, tehnologii, canale 
de deservire etc.). Această structură organizatorică corespunde clasticului şezămîntului) 
propus de savantul american M.Porter [2], care reprezintă un model de mişcare a forţelor 
concurenţiale aşezate geografic şi acţionează într-un oarecare domeniu având o activitate 
comună, completându-se una pe alta . Participanţii nu concurează unul cu altul, dar se 
ocupă cu deservirea diferitor segmente ale pieţei. Participanţii sunt reuniţi pe posibilităţi 
comune şi limite, orientate spre sporirea eficienţei activităţii agenţilor economici. Modelul 
forţelor de mişcare are scopul de a asigura un management eficient în dirijarea cu 
resursele financiare, materiale şi umane bazate pe forţele concurenţiale (furnizorii, 
cumpărătorii, concurenţii noi). Ameninţările concurenţiale pot fi efectuate în interiorul 
sistemului cooperatist în dependenţă de situaţia pe piaţa republicii şi în exteriorul 
cooperaţiei de consum de către noi curenţi potenţiali în dependenţă de ponderea ocupată 
în volumul total al vânzărilor pe piaţă. Important este de a lua în consideraţie factorii ce 
influenţează lupta concurenţială între parteneri: preţul de vânzare, formele de deservire a 
clienţilor, amplasarea întreprinderilor în teritoriu, imaginea concurenţilor noi, eficienţa 
serviciului de marketing în procesul descifrării programelor duşmanilor noi, calitatea mărfii, 
designul, politica de activitate a întreprinderii concurenţiale.  

În rezultatul coordonării activităţii tuturor agenţilor economici sub egida unui 
management comun sporeşte eficienţa activităţii generale, ceea ce contribuie la 
răspândirea avantajelor concurenţiale în diferite domenii de activitate şi diverse structuri 
ale cooperării de consum. Eficienţa activităţii apare datorită asigurării coordonării şi 
sincronizării tuturor etapelor de producere, prelucrare, păstrare şi vânzare a produselor, 
sporirii managementului calităţii, formării avantajelor concurenţiale ale întreprinderilor 
cooperatiste. Aceasta va permite asigurarea unei coordonări mai eficiente a acţiunilor 
agenţilor economici, luarea în considerare a intereselor comune fără ameninţarea 
concurenţilor. În  mare măsură depinde de imaginea întreprinderilor şi organizaţiilor 
cooperativelor de consum în vederea creşterii responsabilităţii acestora pentru a îndeplini 
cu succes obligaţiunile proprii şi a asigura garantarea forţelor concurenţiale, stabilitate în 
efectuarea operaţiunilor economice. Serviciul de marketing trebuie să evalueze influenţa 
factorilor în lupta concurenţiala, să determine statutul întreprinderilor şi să elaboreze 
strategia concurenţială. Interacţiunea cooperaţiei de consum cu mediul extern permite nu 
numai să se păstreze, dar să se dezvolte în dinamică ca un sistem stabil de 
autoorganizare şi autostabilizare. Avantajele cooperaţiei de consum se exprimă prin 
ajutorul acordat acelora întreprinderi pe care Statul nu-i sprijină deoarece nivelul veniturilor 
populaţiei rurale este mai jos faţă de minimul de existenţă. Cooperativele de consum au 
apărut ca o reacţie la activitatea imperfectă a formelor de deservire şi î-şi îndeplinesc 
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funcţiile de completare a acestor lacune în deservirea populaţiei. Astfel, cooperaţia de 
consum este formată ca o necesitate obiectivă în economia naţională şi sprijină Statul în 
domeniul economic-social.  

Avantajele cooperaţiei de consum se exprimă nu numai prin folosul economic, dar şi 
prin acordarea fiecăruia posibilităţi de autorealizare prin participarea în dirijare. Totodată 
reducerea numărului coasociaţiilor în sistemul Moldcoop împiedică reproducerea 
avantajelor concurenţiale de către cooperativele de consum. 

Luând în consideraţie valorile şi principiile de funcţionare a cooperaţiei de consum ca 
un sistem social şi de comunicare cu populaţia rurală se poate de considerat ca un avantaj 
concurenţial al acesteia care trebuie utilizat mai deplin.  

Competitivitatea cooperaţiei de consum va spori dacă vor fi luaţi în consideraţie 
factorii de dezvoltare a pieţei, care depind de specificul activităţii întreprinderilor, condiţiile 
mediului extern şi intern, sortimentul producţiei fabricate şi realizate. Aceşti factori pot fi 
grupaţi în dependenţă de elementele marketingului mix: a) produsul-calitatea, ambalajul, 
marca comercială, imaginea furnizorului; b) preţ-strategia de formare a preţului, 
posibilităţile financiare, condiţiile de achitare; c) distribuţia (plasamentul) – formele şi 
canalele de distribuţie, strategia distribuţiei, nivelul cuprinderii pieţei şi realizaţiei 
produsului. d) promovarea – statutul  compărătorilor, poziţionarea produsului pe piaţă, 
locul amplasării publicităţii, volumul cheltuielilor. 

Putem trage concluzia că competitivitatea cooperaţiei de consum depinde de nivelul 
interacţiunii factorilor externi şi interni, echilibrul intereselor întreprinderilor cooperatiste cu 
necesităţile coasociaţilor, populaţiei rurale şi societăţii în ansamblu. Aceasta este 
caracteristic pentru marketingul social-etic pentru studiul mai larg a competitivităţii 
întreprinderilor şi organizaţiilor cooperatiste.  

Condiţiile de asigurare şi sporirea competitivităţii întreprinderilor cooperaţiei de 
consum pot fi prezentate în câteva nivele ierarhice:  

1. Analiza activităţii la nivelul unu (superior) ce caracterizează misiunea socială a 
cooperaţiei de conturi pentru satisfacerea necesităţilor şi a populaţiei rurale deservite.  

2. Analiza factorilor la nivelul doi (mediu) ce caracterizează starea pregătirii 
întreprinderilor cooperatiste pentru dezvoltarea activităţii bazate pe implementarea 
inovaţiilor şi tuturor posibilităţilor de producere, financiare, materiale, umane 
informaţionale. 

3. Evaluarea competitivităţii întreprinderilor la nivelul trei în baza alegerii strategiilor 
care vor asigura creşterea ponderii mărfurilor realizate pe piaţă. 

4. Luarea deciziei de către conducerea întreprinderilor pentru a asigura realizarea 
avantajelor concurenţiale bazate pe analiza rezultatelor activităţii, factorilor interni şi 
externi.  

Totalitatea tuturor factorilor poate fi integrată în noţiunea de „clastic" (şezamânt) 
pentru evaluarea completă a rezultatelor activităţii, precum şi a grupelor de factori interni şi 
externi ce influenţează competitivitatea întreprinderilor cooperaţiei de consum. Astfel 
competitivitatea integrală a întreprinderilor cooperatiste poate fi evaluată prin formula:  

Ciîc = Raîc+ Fin + Fex 
Ciîc – competitivitatea integrală a întreprinderilor cooperatiste; 
 
Raîc – rezultatele activităţii întreprinderilor cooperatiste (realizarea misiunii sociale, 

nivelul satisfacerii necesităţilor şi populaţiei deservite; competitivitatea produselor şi 
serviciilor, extinderea cotei de piaţă etc.); 

Fin – factorii interni (resursele: financiare, materiale, umane, informaţionale, 
tehnologice, inovaţionale, baza material-tehnică, experienţa personalului, imaginea 
întreprinderii, managementul calităţii etc.); 
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Fex – factorii externi (consumatorii, coasocoaţii, populaţia deservită, concurenţii, 
furnizorii etc.). 

În baza analizei rezultatelor obţinute va fi elaborat şi realizat un set de măsuri 
orientate spre sporirea competitivităţii întreprinderilor cooperaţiei de consum.  

E cunoscut faptul că factorii mediului extern nu se supun sistemului de management 
al întreprinderii. În această situaţie întreprinderile cooperaţiei de consum vor lua la 
evidenţă influenţa factorilor externi în procesul luării deciziilor concrete pentru asigurarea 
competitivităţii proprii. Direcţiile reale de sporire a competitivităţii se găsesc în aria de 
influenţă a factorilor mediului intern (subdiviziunile întreprinderii cooperatiste, strategia de 
dezvoltare, potenţialul resurselor financiare, materiale, umane, informaţionale, posibilităţile 
tehnologice şi tehnice). 
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Abstract 
The purpose of this paper is to determine existing models of startup funding 

depending on the accepted model of fundraising, types of startup investors, to systematize 
the approaches and to define the existing forms of investing in accordance with the 
features of cooperation with business incubators, business accelerators, business angels, 
venture funds and crowdfunding campaigns with the aim of a further grounding of ways of 
improving of financing and development of starts in Ukraine on the basis of generalization 
of the domestic and foreign experience in the sphere of SMB investing. The objectives 
stated in this paper are solved with the help of such general scientific and specialized 
research methods: analysis and synthesis, systematizing and generalizing, dialectical 
approach. We systematized theoretical principles and practical approaches of the startup 
fundraising concerning specification of models and sources of startup financing in the 
context of cooperation with main startup investors. We disclosed peculiar features and 
distinctions of sources of funding and principles of their engaging depending on investing 
needs and startup investors at different stages of development of projects. The main 
results of the work can be used by the subjects of the entrepreneurship in the spheres of 
venture and other forms of traditional or alternative investment. 

Keywords: startup, fundraising, models of startup funding, venture investment, 
business angel, crowdfunding. 

 
Вступление. Одним из приоритетных направлений мировой экономики является 

создание благоприятных условий для развития предпринимательства. Повышение 
позиций Украины в рейтинге Doing Business в рамках выполнения плана действий по 
имплементации лучших практик качественного и эффективного регулирования, 
отраженных Группой Всемирного банка в методологии рейтинга "Doing Business", 
утвержденного распоряжением Кабинета Министров Украины от 16 декабря 2015 
№1406 предусматривает осуществление ряда реформ в сфере развития малого и 
среднего предпринимательства, а также создание благоприятных условий для бизнеса. 
Проблемы развития стартапов и привлечения венчурного, других традиционных и 
альтернативных форм финансирования является предметом публичных обсуждений в 
деловых кругах, в частности, наиболее яркими представителями которых являются 
известные инвесторы и представители стартап проектов Е. Бучацкий, Ш. Веисер, Дж. 
Вонг, Б. Дорф, Г. Дрю, К. Зачариаси, Б. Казнок, А. Кардаков, А. Мась, Д. Ставицкий, П. 
Тиль и другие. Различные аспекты деятельности по развитию стартапов нашли свое 
отражение в научных трудах отечественных и зарубежных ученых, таких как А. Витал, 
П. Грэхэм, Т. Кане, А. Кремадес, Б. Коркоран, Ч. Ким, И.Багдасарьян, С. бланк, 
Довгополый Д., А. Кашарин, А. Мрихина, Е. Рис, А. Салихова и др. 

Отдавая должное ученым и практикам в сфере развития малого и среднего 
бизнеса, следует признать, что особого внимания требуют именно старапы, которые 
являются основной категорией объектов капиталовложений для венчурных инвесторов. 
Одним из основных этапов создания и функционирования стартапов является 
привлечение финансовых ресурсов. Финансирование стартапов является весьма 
проблематичным вопросом на финансовом рынке Украины. Дают о себе знать 
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проблемы теоретического и прикладного характера, связанные с финансовым 
обеспечения стартап-проектов.  

Целью исследования является определение существующих моделей и 
источников финансирования стартапов, видов инвесторов стартап проектов, 
систематизация подходов и выявление существующих форм инвестирования в 
соответствии с особенностями сотрудничества с бизнес-инкубаторами, бизнес-
акселератор, бизнес-ангелами, венчурными фондами и краудфандинговимы 
компаниями, с целью дальнейшего обоснования направлений совершенствование 
финансирования и развития стартов в Украине на основании обобщения 
отечественного и зарубежного опыта в сфере инвестирования МСП. 

Полученные результаты. В результате исследования научных литературных 
источников и современной практики финансирования стартап проектов выделены 
модели и источники финансирования в соответствии с принятой проектной командой 
моделью самофинансирования или внешнего финансирования. Финансирование за 
счет собственных средств является достаточно выгодным и простым процессом, но 
ограниченным на определенных этапах развития стартап проектов, поэтому 
необходимо владение комплексной информацией о внешних источниках 
финансирования, чтобы при необходимости их привлечения иметь возможность 
выбора среди наиболее выгодных вариантов) [1]. К распространенным моделям 
привлечения финансирования относятся: 

- франчайзинг (при форме стартапа - «копирование бизнеса» с отработанным 
бизнес-процессом, подробными протоколами и инструкциями; уже раскрученным 
брендом компании, и, соответственно экономии на рекламе. Кредитное 
финансирование на стартап проще получить именно при франчайзинговой модели) [1];  

- венчурные фонды (средства предоставляются на финансирование только 
перспективных проектов без каких-либо гарантий, венчурное инвестирование 
рассчитано на длительный срок и предполагает долгосрочное отсутствие ликвидных 
средств) [2, с. 89]; 

- тендер (финансирование могут получить победители и интересные по мнению 
инвесторов стартап-проекты) [1];  

- бизнес-акселераторы (условием финансирования проекта является вложение 
денежных средств на возвратной основе и долевое участие инвестора в управлении 
стартапом) [3];  

- сид-фонды (высокорискованное инвестирование в стартапы на начальных 
этапах их развития) [1];  

- краудфандинг (финансирование происходит путем объединения денежных 
средств или других ресурсов с целью достижения коллективных целей) [4, с. 235]; 

- субсидии государства (получение средств на развитие стартап проектов от 
государства на льготных условиях в случае предоставлением оригинальной идеи) [5, с. 83]; 

- кредитование (получение средств на финансирование проекта от банковского 
учреждения или кредитной организации на определенный период времени с выплатой 
процентов и других обязательств за использование денежных средств) [6]; 

- бизнес-партнерство (поиск партнера для совместного ведения бизнеса, который 
согласится осуществлять прямое финансирование стартапа) [7, с. 112]; 

- IPO - одним из способов привлечения внешних инвестиций является первичное 
публичное предложение акций. IPO является предложением, которое компания делает 
всем заинтересованным инвесторам) [1]. 

Также широко используются следующие модели финансирования стартапов: 
«умные деньги» - инвестор не только вкладывает деньги, но и свои знания, опыт, связи 
и понимание рынка, а также необходимый уровень компетенции в области; модель «3Д: 
домашние, друзья, дураки» - предполагает, что на стадии создания своего дела 
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предпринимателю приходится обращаться за финансовой помощью к друзьям и 
родственникам [8]. Обобщенный обзор источников и моделей финансирования 
стартапов приведен на рис.1. 

 

 
Рис. 1. Модели и источники финансирования стартап проектов 

Источник: разработано на основе [2, с. 243-246] 
 

Главными инвесторами выступают бизнес-инкубаторы, бизнес-акселераторы, 
бизнес-ангелы, венчурные фонды и краудфандинг компании. Рассмотрим подробнее 
особенности инвестирования стартап проектов различными видами инвесторов.  

Как правило, бизнес-инкубаторы предоставляют инфраструктуру (офис, 
оргтехнику, связь и др.), участие в тематических мероприятиях и тренингах, 
консультационные услуги или менторов, помощь в проведении маркетинговых 
исследований, составлении бизнес-плана, развитии проекта до уровня, когда им могут 
заинтересоваться потенциальные инвесторы. Некоторые бизнес-инкубаторы предлагают 
зарубежную стажировку, помощь в привлечении инвестиций и пост-сопровождение 
проекта для получения следующего раунда инвестирования. Условия, на которых можно 
принять участие в работе бизнес-инкубатора, отличаются в зависимости от сферы 
деятельности. Как правило, это может быть бесплатный вход для участника с 
последующим предоставлением доли бизнес-инкубатору в работающем проекте (5- 
25%). Второй вариант - оплата комплекса услуг, предоставляемых бизнес-инкубатором 
(колеблется в диапазоне от 400 гривен до 600 долларов), в этом случае инкубатор не 
становится совладельцем бизнеса. Стартап командам также может предлагаться 
смешанный вариант, при котором предусмотрены как плата за обучение в бизнес-
инкубаторе, так и минимальный пакет акций в компании [3, с. 276]. Главной проблемой, с 
которой сталкиваются бизнес-инкубаторы - отсутствие полноценных команд, которые 
могли бы компетентно реализовать бизнес-идею. 

По статистике, примерно 70% проектов, получивших предпосевные инвестиции, 
разоряются или переформатируются в другую команду с другим руководителем. На 
второй этап финансирования выходят 20-25% проектов и только 5% стартапов способны 
осуществить мощный рывок [9]. 

Бизнес-акселераторы предназначены для уже хорошо проработанных стартапов, 
основанных на бизнес-идее, которая с достаточно высокой степенью вероятности может 
быть реализована. К работе в акселераторах допускаются проекты, которые прошли 
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тщательный отбор экспертов. Бизнес-акселераторы предлагают разработчикам 
стартапов достаточно разнообразный перечень услуг (рис. 2). 

Как и в случае с бизнес-инкубаторами, финансовое сотрудничество возможно по 
нескольким схемам, избираемым индивидуально для каждого проекта. В случае, если 
проектом заинтересовались потенциальные инвесторы, участие в финансировании 
может быть как платным, так и бесплатным. Как правило, бизнес-акселератор также 
претендует на долю в будущем бизнесе в размере от 5% до 25% или возможность 
приобретения пакета акций по льготной цене. Главная задача бизнес-акселератора 
заключается в том, чтобы развить проект до уровня создания прототипа изделия и 
привлечь инвестиции для реализации проекта [10]. 

 

 
Рис. 2. Формы сотрудничества с бизнес-акселераторами в ходе 

финансирования стартап проекта 

Джерело: розработано на основе [11] 
 

Примером украинского бизнес-акселератора является Sikorsky Challenge, 
который в 2015 году помог четырнадцати украинским стартапам получить 
инвестирование на общую сумму 24 млн. гривен [12]. 

Бизнес-ангелы - это относительно новая для Украины категория инвесторов, 
хотя во всем мире она считается одной из самых развитых и результативных. 
Именно при поддержке бизнес-ангелов стартовали такие всемирно известные 
стартапы, как Twitter, Google, PayPal, Facebook, Skype [13, с. 25].  

Бизнес-ангелом является физическое лицо – инвестор, который вкладывает 
собственные средства в стартап на начальном (и даже на нулевом) этапе 
жизненного цикла, в обмен на долю в будущем предприятии. Большинство бизнес-
ангелов инвестируют параллельно в несколько проектов, заранее рассчитывая, что: 
1) часть из них не достигнет окупаемости и не обеспечит возврат вложенных 
средств; 2) некоторые стартапы выйдут на минимальную запланированную 
рентабельность; 3) лишь незначительная часть стартапов обеспечат получение 
прибыли в размере 1: 5 или 1:10 по отношению к сумме инвестиций. 
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От портфельного инвестора бизнес-ангел отличается тем, что он готов не 
только вкладывать финансовые ресурсы, но и помогать собственными деловыми 
связями и опытом работы на рынке [14]. Украинский бизнес-ангелов можно условно 
разделить на три вида [15, с. 53] (рис. 3): 

 

 
Рис. 3. Виды бизнес-ангелов 

 

Краудфандинг (с англ. «Сrowdfunding», сrowd - «толпа», funding - 

«финансирование»), заключается в привлечении финансовых ресурсов от большого 

количества людей с целью реализации продукта или услуги, проведения 

мероприятий, поддержки идей и проектов как физических, так и юридических лиц и 

т.д. [16-18]. В начале 2000 гг. в мире появилось немало платформ, которые помогали 

организованно собирать средства в обмен на незначительную комиссию. Однако не 

все из них стали массовыми: наиболее популярными сейчас являются IndieGoGo 

(2008), Pledge Music (2009) и Kickstarter (2009) [19]. В качестве платформ для 

совместного финансирования краудфандинг на украинском рынке появился 

достаточно недавно, но уже пользуется популярностью среди молодых 

предпринимателей и ученых, преимущественно сфер IТ, утилизации отходов, 

мобильных приложений. Также распространенными сферами такого рода 

инвестирования в Украине являются социальные проекты. В научной литературе 

представлено классификации моделей краудфандинг по целевому признаку и 

способом вознаграждения спонсоров [18, с. 36] (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Классификация моделей краудфандинга 
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Отдельные виды краудфандинга также приобретают разные формы, в 

частности, можно выделить три наиболее распространенные  модели финансового 

вознаграждения: 

1) модель роялти (получение доли доходов); 

2) народное кредитование (краудлендинг); 

3) акционерный краудфандинг (прямое владение, конвертируемый займ, 

владение через посредника) [18, с. 36]. 

В развитии и продвижении краудфандинга весомая роль принадлежит 

социальным медиа. Facebook, Инстаграм, Twitter и специализированные сайты 

выступают важнейшими инструментами для обмена информацией о 

краудфандинговых  проектах и способствуют превращению социального капитала на 

финансовый. Социальные сети позволяют создавать контент и распространять его 

минуя цепь посредников [20]. 

 

Венчурное инвестирование возникло как инновационное инвестирование и 

продолжает эффективно выполнять эту роль в странах Европы и в США. В Украине 

на основании Соглашения, заключенного между Правительством Украины и 

Правительством Соединенных Штатов Америки "О гуманитарном и технико-

экономическом сотрудничестве" [20] от 7 мая 1992 года, в 1994 году был создан 

венчурный фонд Western NIS Enterprise Fund с капиталом в раз мере 150 миллионов 

долларов.  -  юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством 

США с целью поддержки развития малых и средних частных предприятий в Украине, 

Молдове и Беларусии путем инвестирования в них средств и предоставления 

кредитов. С 2006 года фондом управляет Horizon Capital. 

К особенностям венчурного финансирования относятся: 1) относительно 

небольшая доля в капитале компании, которая всегда меньше чем контрольный 

пакет; 3) финансирование осуществляется на ранних стадиях проекта; 4) 

предусмотрено участие венчурного фонда в управлении стартапом; 5) после выхода 

продукции на рынок предусмотрена продажа доли компании; 6) применяются 

инструменты диверсификации рисков [2, с. 105]. В схему работы венчурных фондов 

обычно закладывается возможность полного или частичного списания вложенных 

средств. С целью компенсации высоких финансовых рисков венчурные фонды 

повышают требования к доходности инвестируемых проектов. Обычный срок 

венчурной инвестиции длится 3-5 лет, в отдельных случаях может достигать 7-8 лет. 

Примерами венчурных фондов специализирующихся на финансировании стартапов 

являются TaVenture, Chernovetskyi Investment Group, AVentures Capital, Vostok 

Ventures [9]. 

В научной литературе нашли отражение различные определения венчурного 

инвестирования. Венчурное инвестирование рассматривается как: предоставление 

средств на длительный срок молодым компаниям, которые находятся на ранней 

стадии развития, в обмен на долю собственности в них [2], предоставление средств 

без гарантированного обеспечения имуществом, сбережениями или другими 

активами, в обмен на оговоренную долю акций [9], профессиональный 
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инвестируемый капитал венчурным капиталистом совместно с предпринимателем 

для финансирования ранней стадии («посевная», «стартап») или стадии 

расширения предприятия [12], паевой капитал, предоставляемый 

профессиональными фирмами, которые инвестируют и совместно управляют 

новыми, развивающимися, или частными компаниями, трансформирующимися и 

демонстрирующими потенциал для заметного роста [15, с. 54]. В соответствии с 

этим, инвестиция, которая имеет целью получение в дальнейшем дивидендов (то 

есть без цели дальнейшей реализации доли в предприятии после того, как ее 

стоимость существенно увеличится), не является венчурной [15]. 

Согласно определению Украинской Ассоциации Инвестиционного Бизнеса 

(УАИБ), «венчурный капитал» (от англ. «Venture» - рискованное предприятие) - это 

долгосрочный, рисковый капитал, инвестируемый в акции новых и быстрорастущих 

компаний с целью получения высокой прибыли после регистрации акций этих 

компаний на фондовой бирже [22]. Европейской Ассоциацией Частных Инвестиций и 

Венчурного Капитала (EVCA), принято определение, согласно которому венчурный 

капитал - это частные инвестиции в молодые, рисковые компании с высоким 

потенциалом, обычно занимаются технологическими инновациями. В рамках 

данного подхода частными инвестициями считаются инвестиции капитала в частные 

компании, которые не зарегистрированы на фондовой бирже [23]. 

Наряду с вышеупомянутыми способами привлечения средств, 

финансирование стартапов может осуществляться путем первичного публичного 

предложения акций (IPO). Целью использования IPO является получение 

учредительной прибыли, образующейся как разница между суммой продажи 

выпущенных в обращение акций и капитала, вложенного в акционерное общество. С 

технической точки зрения, IPO является одним из способов привлечения средств от 

миллионов физических лиц, которые приобретут акции компании. В то же время, 

процедура IPO предусматривает, что на начальном этапе акции будут проданы на 

фондовом рынке значительными пакетами [24, с. 70]. 

Ситуация c государственной поддержкой малого предпринимательства в 

разрезе регионов Украины существенно отличается, местными органами власти 

утверждаются целевые программы финансовой поддержки с различными 

отраслевыми приоритетами [25]. Соответственно, стартапы, отвечающие 

требованиям таких программ имеют вполне реальные шансы на получение 

бюжетных средств для своего развития. 

Выводы. Итак, теоретический анализ источников и моделей финансирования 

стартапов свидетельствует о возможности привлечения с этой потребностью как 

собственных, так и заемных источников. Преимущества и недостатки 

финансирования стартапов из разных источников определяются, с одной стороны, 

характером и механизмами их привлечения, а с другой - стадией развития самого 

стартапа. В общем, на ранних стадиях наиболее успешным признается 

финансирования за счет бизнес-ангелов, бизнес-инкубаторов и бизнес-

акселераторов, ведь личные сбережения стартапов являются обычно ограничены. 

Отечественный опыт показывает, что при низком уровне доверия населения к 

финансовой системе, краудфандинговые платформы, предназначенные для сбора 
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средств, не получили должного признания ни среди предпринимателей, ни среди 

потенциальных инвесторов. Поэтому, краудфандинг пока не рассматривается как 

серьезный источник привлечения средств для реализации стартапов. Так же нельзя 

считать распространенной на украинском фондовом рынке практику проведения ІРО. 

Венчурные инвестиции, как правило, можно привлечь на втором этапе 

финансирования. Получению банковского кредитования, кроме высокого риска 

стартапов, препятствует высокий уровень кредитных ставок и необходимость 

предоставления ликвидного залога или поручительства. С учетом указанного, выбор 

модели финансирования зависит от многих факторов, среди которых - отраслевое 

направление, масштаб проекта, характеристики продукта или услуги, фаза 

жизненного цикла и многое другое. Практические аспекты привлечения внешнего 

финансирования для реализации стартапа, привлечение потенциального  инвестора 

и вопросы собственности, будут рассмотрены в следующих публикациях. 
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Аннотация 
 В статье исследуется кооперативное движение России, которое с момента 

возникновения первых кооперативов за сравнительно небольшой исторический 
период превратилось в мощное социально-экономическое движение. Особая роль 
уделяется исследованию эволюции кооперативных идей по теории и практике 
сельскохозяйственной кооперации. Освещены идеи и теоретические подходы М.В. 
Петрашевского, М.И. Туган-Барановского, Н.Д. Кондратьева, А.В. Чаянова, А.Н. 
Челинцева по вопросам обустройства крестьянских хозяйств разными видами 
кооперативов, как хозяйственных предприятий. 

Ключевые слова: кооперативные идеи, кооперативные теории, кооператив, 
артель, крестьянские (фермерские) хозяйства, кооперация, кооперативные 
преимущества 

 
Введение. Исследование эволюции кооперативных идей актуализируется в 

быстроизменяющихся условиях современной аграрной сфере деятельности. В 
рыночных экономических отношениях мы получаем возможность правильно оценивать 
особенности современного развития сельскохозяйственной кооперации с позиций 
кооперативных теорий, многочисленных трудов отечественных ученых. 

Результаты и обсуждения. На рубеже XIX-XX вв. кооперативное движение в 

России представляло мощное социально-экономическое движение. По оценкам 
экономистов, в кооперативном движении непосредственно участвовало 14 млн. 
человек, а с членами их семей 84 млн., т.е. свыше половины населения страны: это 
позволяло сделать вывод о том, что предреволюционная Россия занимала по числу 
кооперативов и членов их, «безусловно, первое место во всем мире» [13]. 

При этом нужно иметь в виду, что до 1917 года кооперация в России была 
главным образом крестьянской, а что касается городской кооперации, она была развита 
сравнительно слабо и охватывала не более 6-8 тыс. потребительских обществ и 
кредитных кооперативов (почти исключительно ссудо-сберегательные товарищества). 

Российская общественно-политическая мысль середины XIX - начала XX вв. 
осваивала теорию и практику кооперации, прежде всего, как инструмент борьбы с 
политическим деспотизмом и произволом, ограничивавшими возможности 
общественно-экономического развития страны. 

Так, М.В. Петрашевский связывал перспективу возникновения новых форм 
экономического устройства российского общества с организацией производства по 
аналогии с ассоциациями Ш. Фурье. 

Что касается ассоциаций, то этот термин М.В. Петрашевский применял, 
характеризуя кооперацию, именно потому, что они должны объединять добровольцев 
не только по интересам, но и в совместной хозяйственной деятельности. 

Кооперация – это, прежде всего, коллективная организация производства и 
потребления, позволяющая каждому из ее членов сохранить свою частную 
собственность: распределение прибыли осуществляется пропорционально внесенному 
капиталу, сообразно труду и таланту. 

mailto:Kaf-tikd@bukep.ru
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Соответственно размаху кооперативного движения в России бурно развивалась и 
русская наука о кооперации. Её жемчужинами стали труды А.И. Чупрова,                     
А.Ф. Фортунатова, К.А. Пажитнова, М.И. Туган-Барановского, А.В. Чаянова и других 
исследователей. 

Ф.Г. Тернер, один из видных государственных деятелей России второй половины 
XIX века, выступал за развитие ссудо-сберегательных товариществ, которые, по его 
мнению, освобождали бы крестьянство от ростовщительства и кулачества «во всех их 
проявлениях». Одновременно с ссудо-сберегательными товариществами Ф.Г. Тернер 
считал необходимым вводить и распространять другие учреждения в форме волостных 
касс и т. п. 

Основополагающее значение для русской науки о крестьянской кооперации имел 
курс лекций А.И. Чупрова, прочитанный им в Русской высшей школе общественных 
наук в Париже в 1904 году. Именно в этих лекциях А.И. Чупров одним из первых 
выдвинул положение о том, что кооперация спасет мелкое землевладение в его 
конкуренции с крупными хозяйствами: идея кооперации являлась, по его мнению, «не 
менее важным открытием в области сельского хозяйства, нежели новые приемы 
техники». 

Свою мысль А.И. Чупров подкрепил множеством примеров из истории 
кооперативного движения России, Франции, Италии, Германии и на этой основе одним 
из первых предложил сравнительный анализ различных форм сельскохозяйственной 
кооперации [14]. 

К началу XX века в развитии российской кооперативной мысли обозначились три 
направления:  

1) сохранявшее, традиционную ориентацию на артельные формы кооперации;  
2) ориентированное на индустриализм и либерализм и рассматривавшее 

кооперацию преимущественно как средство приспособления к процессам 
капитализации;  

3) утверждавшее социалистические установки в кооперативной теории и практике. 
Видный экономист К. А. Пажитнов склонялся к первой концепции, предлагая, 

усилить влияние артелей за счет вовлечения профессиональных рабочих союзов в 
кооперативную практику. 

Русский экономист В.Ф. Тотомианц разрабатывал концепцию кооперативного 
реформизма, опираясь на идеи английского философа Д. С. Милля об эволюции 
общества от капитализма к социализму, через введение системы участия рабочих в 
прибылях и организация рабочих производственных кооперативов. Оценивая, 
кооперативные формы, с точки зрения их социалистического потенциала, В.Ф. 
Тотомианц считал, что сельская кооперация еще не освободилась от недостатков, 
свойственных капитализму; следовательно, необходимо установить отношения 
зависимости ее от городских потребительских обществ, в основании которых он вслед 
за Ш. Жидом видел новое содержание коллективизма. 

А.Н. Минин - ближайший друг А.В. Чаянова, также отечественный экономист, еще 
в 1913 году в Киеве высказал идею создания бедняцких «товариществ для совместного 
использования земли», которые, по его мнению, позволили бы вести более 
эффективные агрономические мероприятия, рациональные севообороты, широкое 
использование техники и т.д. [3]. 

Остановимся на позициях трёх исследователей - М.И. Туган-Барановского, А.В. 
Чаянова и В.И. Ленина. 

М.И. Туган-Барановский первым из российских экономистов ввел вопрос о 
кооперативном идеале в русло теоретического исследования. В его концепции 
социализма, в которой превалировали нравственно-этические приоритеты, кооперация 
служила той средой, где торжествует коллективистское начало. 
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По мнению М.И. Туган-Барановского кооперация представляет собой 
хозяйственную систему: «В ней царит не капитал, не вещь, а человек, личность. И для 
успеха кооперации требуется господство в душе человека не жажда богатства, а 
чувства общественной солидарности, готовность жертвовать личным интересом ради 
интересов общественной группы» [10]. 

В свою очередь, М.И. Туган-Барановский определял «кооператив [как] 
хозяйственное предприятие нескольких добровольно соединившихся лиц, которое 
имеет своей целью не получение наибольшего барыша на затраченный капитал, но 
увеличение, благодаря общему ведению сельского хозяйства, трудовых доходов его 
членов, или сокращение расходов последних» [10]. 

Ученый осуществил классификацию кооперативов как хозяйственных 

предприятий (рис.1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Классификация кооперативов как хозяйственных предприятий 
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Кооперативная организация может преследовать двоякого рода цели:  
объединение тех или иных лиц для общего владения предприятием; - объединение 
тех или иных лиц в области труда. 

Таким образом, ученый пришел к основному делению кооперативов на два 
рода: 1. Кооперативы в области владения. 2. Кооперативы в области труда. 

Кооперативы первого рода ставят себе цели более простые и несложные, чем 
вторые. 

М.И. Туган-Барановский различал 9 основных видов кооперации: 
1. Кредитные кооперативы. 2. Потребительские общества. 3. Домо-

строительные общества. 4. Закупочные товарищества. 5. Товарищества по сбыту.               
6. Товарищества по переработке. 7. Производительно-подсобные артели.                          
8. Трудовые артели. 9. Производительные артели [10; 100-101]. 

Эти виды кооперативов расположены по порядку возрастающей сложности их 
функций. 

Наибольшей простотой отличаются кредитные кооперативы, задача которых 
сводится к распределению между членами денег, получаемых ими путем кредита со 
стороны под ответственность всех членов кооператива. Как отмечает М.И. Туган-
Барановский, организации этого рода так несложны и требуют так мало 
кооперативного сознания и делового умения, что легко удаются даже в самых 
отсталых странах. 

Потребительские общества также преследуют очень простые задачи 
совместной закупки предметов потребления, но уже требуют более сложного 
предприятия и значительной степени торгового умения. 

Домостроительные общества представляют гораздо более трудностей для 
своего осуществления, т.к. они предполагают и более значительную затрату средств 
(постройка дома) и связывают на долгий срок в одно хозяйственное целое всех 
участников кооператива (погашение основного капитала, вложенного в дом). 

 
3акупочные товарищества также труднее осуществимы, чем потребительские 

общества, ибо интересы потребителей легче могут быть приведены к взаимному 
согласованию, чем интересы конкурирующих друг с другом производителей. 

Вышеназванные виды кооперативов ставят себе задачей приобретение 
хозяйственных предметов. А так как покупка по самой природе менового хозяйства 
является операцией гораздо легче осуществимой, чем продажа, то эти кооперативы 
вообще легче осуществимы, чем вторая группа кооперативов в области владения – 
кооперативы по сбыту. Кооперативы этого последнего рода, естественно, 
распадаются на два подразделения: кооперативы по сбыту продуктов 
индивидуального производства своих членов и товарищества по переработке, 
сбывающие продукты своих членов и товарищества по переработке, сбывающие 
продукты своих членов в переработанном виде. Товарищества по переработке 
преследуют более сложные задачи, чем простые товарищества по сбыту, так как, 
кроме сбыта, они организуют также переработку. 

Наиболее сложные задачи преследуют кооперативы в области труда. По 
степени сложности своих функций кооперативы этого рода распадаются на три вида. 
Производительно-подсобной артелью является такой кооператив, члены которого 
работают порознь, но сообща владеют и пользуются некоторыми средствами 
производства. 

Примерами таких производительно-подсобных артелей в кустарной 
промышленности являются артельные горны, кузни, парни, а в сельском хозяйстве – 
артельное пользование молотилками и другими сельскохозяйственными машинами. 
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Трудовой артелью является группа рабочих, сообща продающих свой труд и сообща 
исполняющих трудовые процессы. 

Производительной артелью является группа лиц, совместно владеющих 
средствами производства, вместе участвующих в производстве и совместно 
владеющих изготовленным продуктом. Данный вид артели образует более сложный 
вид кооператива, т.к. она является и кооперативом по покупке (средств 
производства), и кооперативом по производству, и кооперативом по сбыту [10]. 

В первые годы советской власти в развитии теории кооперации обозначились 
следующие два подхода: 

Н.Д. Кондратьев, Л.Н. Литошенко и другие экономисты-прагматики, которые 
являлись сторонниками фермерско-капиталистического пути развития сельского 
хозяйства, считая социальную дифференциацию крестьянства процессом 
естественным и, более того, позитивным. В наиболее состоятельных крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, по их мнению, достигается более высокая 
производительность труда, товарность и степень накопления капитала. В них 
интенсивно формируются финансовые ресурсы, которые используются их 
владельцами для интенсификации производства. Из крупных хозяйств можно в 
известных пределах черпать ресурсы как для материальной помощи беднейшим слоям 
деревни, так и для развития промышленности. Что же касается бедноты, то она создает 
надежную базу для пополнения рядов сельскохозяйственных и промышленных 
рабочих, что также необходимо для развития народного хозяйства [2]. 

А.Н. Челинцев один из теоретиков неонароднического направления в 

сельскохозяйственной экономии и организации крестьянского хозяйства. Отрицая, 

социально-экономическую дифференциацию крестьянского хозяйства, как результат 

развития капитализма в сельском хозяйстве рассматривал экономическое 

неравенство как следствие демографической (семейной) дифференциации. 

В 1904 году выступил с рядом работ по вопросам экономики и организации 

крестьянского хозяйства, сельскохозяйственного районирования, сельскохозяйственной 

кооперации, кредита и рыночных отношений крестьянского хозяйства, теоретическим 

основанием которых являлась так называемая трудово-потребительская теория 

крестьянского хозяйства. Согласно этой теории ведущим началом в эволюции и 

организации крестьянского хозяйства является семья и «каждому сочетанию суммы 

потребностей хозяйствующей семьи и запасу ее рабочих сил на единицу 

хозяйственных площади отвечает определенный состав, размеры и состояние 

производительных отраслей сельского хозяйства, т.е. тот или иной тип организации 

сельского хозяйства» [15]. 

Объективная роль этой трудово-потребительской теории была направлена на 

сохранение и развитие индивидуального крестьянского хозяйства. 

А.В. Чаянов и другие представители так называемого организационно-
производственного направления аграрной науки были адептами теории аграрно-
кооперативного социализма и к капиталистическому расслоению 
(раскрестьяниванию) деревни, напротив, относились отрицательно. С их точки 
зрения, наиболее устойчивой, общественно-значимой и социально справедливой 
формой организации сельхозпроизводства являлись не крупные фермерские, а 
семейно-трудовые крестьянские хозяйства, не использующие, как правило, наем 
рабочей силы. 

По мере вовлечения в товарное производство подобные хозяйства объединяют 
(кооперируют) свои усилия по осуществлению тех операций аграрно-
производственного цикла, выполнению которых в рамках каждого из них 
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неэффективно. Это - сбыт снабжение, переработка, мелиорация, семеноводство и 
т.п. На этой базе создаются соответствующие специализированные (по 
терминологии А.В. Чаянова, «вертикальные») кооперативы. Кооперированию не 
подлежат лишь непосредственное выращивание сельскохозяйственных культур и 
животных. Данные отрасли должны всецело остаться в рамках индивидуального 
крестьянского хозяйства, поскольку их кооперирование (т.е. создание полных 
производственных, или «горизонтальных», кооперативов) нецелесообразно и 
неэффективно. Более того, производственная коллективизация, которая 
ликвидирует семейно-трудовые хозяйства, ведет к своеобразному 
раскрестьяниванию деревни, несущему негативные социальные последствия и для 
сельского хозяйства, и для страны в целом. Идеальную же форму будущего 
аграрного устройства России теоретики организационно-производственной школы 
видели в сочетании семейно-трудовых хозяйств с их всесторонним и комплексным 
кооперированием по вертикальному принципу [13]. 

Появился еще один этап в развитии кооперативной мысли в России в начале 
XX века, который был связан с исследованием специальных проблем 
сельскохозяйственной кооперации, как организационно-производственного 
направления аграрной экономической теории: проблемы кооперативного движения 
воспринимались как выражение внутренней логики развития крестьянского 
хозяйства, внешних условий его функционирования. 

Развитие этого подхода связано с именем А. В. Чаянова. В его работах, 
написанных до 1917 года, был заложен новый теоретический фундамент 
исследований сельскохозяйственной кооперации как инструмента преобразования 
общества и человека. Обосновывая идею органических форм жизнедеятельности 
деревни, А.В. Чаянов связывал их с проблемой кооперирования. При этом функции 
кооперации он не ограничивал достижением частнохозяйственной выгоды и 
повышением эффективности сельского труда. А.В. Чаянов видел новую социальную 
среду; культуросозидающую функцию кооперации, которая по его убеждению, 
проявлялась в ее агрономической практике. 

Появление земледельческой кооперации, с точки зрения А.В. Чаянова, имело 
не меньшее значение для общественной эволюции и трансформации, чем генезис 
промышленного капитализма. Кроме того, целью аграрных преобразований 
(благодаря той роли, которую играла в этих преобразованиях интеллигенция, 
прежде всего научная), изменявших традиционные формы хозяйствования на земле, 
являлось создание новой культуры, «нового народного сознания». А.В. Чаянов дал 
осознанную оценку ситуации в аграрной сфере экономики России в начале XX века: 
только с проникновением рыночных отношений в деревню кооперативная форма 
создавала возможность не только выжить, но и из исторически случайной 
превратиться в рационально организованную и экономически востребованную. 

А.В. Чаянов не отрицал значимости идеологических компонентов 
кооперативного движения. Идеология нужна, чтобы компенсировать отсутствие 
оптимальных условий (экономических, политических) для развития кооперации; 
вслед за теорией она становится еще одним источником для формирования 
хозяйственного и социального идеала. По мысли А.В. Чаянова, таким идеалом для 
будущей России могла стать идеологема аграрной цивилизации. 

В отличие от М.И. Туган-Барановского А.В. Чаянов различает четыре формы 
кооперации: 1. Рабочая. 2. Городская. 3. Ремесленная. 4. Крестьянская кооперация 
[13]. Ученый даёт определение кооперативного предприятия, которое можно считать 
классическим. Он отмечает, что его кардинальная черта заключается в том, что оно 
никогда ни может являться самодовлеющим предприятием, имеющим собственные 
интересы, лежащие вне интересов создавших его членов; это предприятие, 
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обслуживающих своих клиентов, которые являются его хозяевами и строят его 
управление так, чтобы оно было непосредственно ответственным перед ними, и 
только перед ними. 

А.В. Чаянов придаёт кооперации социально-ментальные цели и идеал, к 
которым, по его мнению, необходимо стремиться. Крестьянскую кооперацию он 
определяет, как часть крестьянского хозяйства, выделенную для организации её на 
крупных началах. В этих условиях мелкий товаропроизводитель, не нарушая своей 
индивидуальности, выделяет из своего организационного плана те его звенья, 
элементы, в которых крупная форма производства имеет несомненные 
преимущества над мелкой и организует их совместно с соседними хозяйствами в 
крупных размерах [12]. 

Особо следует остановиться, по мнению Чаянова, на таком социальном 
феномене, как на «ничем незаменимой силе кооперативной сознательности». Он 
неоднократно возвращался к необходимости «воспитывать кооперативную 
сознательность масс», объединяемых в кооперацию, сознательной кооперативной 
дисциплины. Он указывает на трудности кооперативного движения, развивающегося 
в малокультурной и далеко не осознавшей свои интересы среде, сложности работы 
в атмосфере малой кооперативной сознательности широких крестьянских масс, 
сетует на то, что кооператорам еще далеко не хватает «кооперативной выдержки и 
сознательности» [12]. 

Анализ позиции А.В. Чаянова показывает, что в деревне существует 
«подавляющее численное превосходство хозяйств средних групп», редко 
встречается в чистом виде капиталистически-товарное крестьянское хозяйство, хотя 
существует немало переходных форм между семейными товарными хозяйствами и 
хозяйствами, построенными на наемном труде. 

Эти два типа хозяйства, две основные группы крестьянских хозяйств 
(семейные, трудовые и полукапиталистические) и являлись социальной базой 
сельскохозяйственной кооперации, обеспечивающей их прогрессивное развитие и 
высвобождение из-под экономической власти собственно кулацких хозяйств. Успех в 
развитии кредитной, сбытовой, машинной кооперации, означал прорыв, 
«уничтожение» кулацких хозяйств, лишение его основных функций. 

Таким образом, А.В. Чаяновым была сделана попытка представить нам 

наиболее полную теорию сельскохозяйственной кооперации. Он также указал на три 

недостатка «интегральных земледельческих артелей» - колхозов: 

а) жестко заданное рабочее ядро; б) слабая стимуляция труда; в) опасность 

личной диктатуры руководителя. Как известно, эти опасения оправдались на 

практике колхозного строительства. 

Кооперация, которая была призвана поддерживать и развивать трудовое 

хозяйство, по сути своей диалектически отрицает семейную кооперацию 

крестьянского хозяйства и выводит его на иной уровень общественно-экономических 

связей, сочетающий в себе интересы не только семьи, но в определенной мере и 

общества. 

В научном труде А.В. Чаянова изложено, что: «По нашему глубочайшему 

убеждению, идеальным аппаратом сельскохозяйственного производства является 

не крупная латифундия и не индивидуальное крестьянское хозяйство, а новый тип 

хозяйственной организации, в которой организационный план расщеплен на ряд 

звеньев, каждое из которых организовано в тех размерах, которые являются 

оптимальными для него. Говоря иначе, идеальным нам мыслится крестьянское 

семейное хозяйство, которое выделило из своего организационного плана все те 
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звенья, в которых крупная форма производства имеет несомненное преимущество 

над мелкой, и организовало их на разные ступени крупности в кооперативы».[16]. 

Выводы. Кооперативные идеи и теоретические подходы М.В. Петрашевского, 

М.И. Туган-Барановского, Н.Д. Кондратьева, А.В. Чаянова, А.Н. Челинцева и других 

отечественных ученых по вопросам обустройства крестьянских хозяйств разными 

видами кооперативов, как хозяйственных предприятий получили свое дальнейшее 

развитие и стали одним из крупнейших завоеваний русской и мировой 

экономической мысли, которые несомненно актуальны и в наши дни. 
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Сегодня европейские кооперативы являются признанными лидерами бизнеса в 
сфере розничной торговли и ритейла. Как свидетельствуют данные рейтинга Coop 
Monitor 2017, который составлялся при поддержке секторальной организации МКА 
"Всемирные потребительские кооперативы" (Consumer Co-operatives Worlwide), 
суммарный оборот кооперативов, работающих в сфере торговли и ритейла, 
составляет 314 млрд. долл. США. Наибольшее развитие европейская кооперация в 
сфере розничной торговли получила в Германии, Франции, Швейцарии, 
Великобритании и скандинавских странах. Так, например, валовой оборот немецкой 
розничной сети REWE Group составляет 48,18 млрд. долл. США (около 15 тыс. 
магазинов и торговых центров в 20 странах Европы), крупнейшей французской 
кооперативной ритейл-компании ACDLEC - E.Leclerc − 39,25 млрд. долл. США                 
(779 магазинов в 7 странах Европы).   

Анализируя предпосылки и факторы высокой конкурентоспособности 
розничных кооперативов в странах Европы, необходимо обратить внимание на 
несколько факторов. Во-первых, это использование современных информационных 
технологий (Интернет, мобильных приложений) с целью лучшего обслуживания 
потребителей и роста валовых продаж. Так, например, финская кооперативная 
розничная сеть S Group разработала и распространяет приложение для смартфонов 
Foodie.fi для покупателей всех своих магазинов (небольших магазинов, 
супермаркетов и гипермаркетов). Данный сервис, который насчитывает уже более               
1 млн пользователей и генерирует о них важную личную информацию, включает в 
себя широкий круг услуг, например, описание рецептов блюд, подбор рецептов в 
зависимости от состояния здоровья или личных предпочтений клиента, 
рекомендации по питанию, формирование "умных" списков покупок, доставка 
товаров на дом и тому подобное. Аналогично, потребительская кооперация 
Великобритании (группа Co-op) запустила сайт www.dinner4tonight.com, который 
призван побудить потребителей к приготовлению блюд из продуктов, купленных в 
кооперативной сети. Рецепты на данном Интернет-ресурсе являются 
интерактивными и включают весовые параметры, время приготовления блюда, при 
этом потребители имеют удобный выбор между рецептами c "неспешным 
приготовлением" и выбором блюд, которые "готовятся за считанные минуты". 

Во-вторых, использование инструментов социально-ориентированного 
маркетинга в рамках стратегии социально-ответственного бизнеса. Особенностью 
маркетинга европейских кооперативов является разработка торговых марок, которые 
удовлетворяют важные потребности отдельных сегментов потребителей. Так, 
например, финская кооперативная розничная сеть S Group начала использовать на 
своей продукции маркировку со значком сердца, который был разработан еще в 
2000 г. по инициативе финских ассоциаций по борьбе с сердечными заболеваниями 
и диабетом. Целью использования данной маркировки является информирование 
потребителей о соответствии продукта определенным критериям по содержанию 
жира, сахара, соли и холестерина. Для хлеба и злаковых продуктов также 
учитывается содержание клетчатки. Получили распространение также маркировки, 
подтверждающие присутствие или отсутствие вредных компонентов для здоровья 
детей. 
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В-третьих, использование современных логистических технологий и методов 
работы с поставщиками. Наряду с использованием современных логистических 
центров, европейские кооперативы имеют собственную концепцию и стратегию 
работы с поставщиками, которая доказала свою высокую эффективность. 

В-четвертых, это высокий уровень государственной поддержки и 
стимулирования деятельности кооперативов. В развитых странах Европы 
государство осознает важность кооперативов для преодоления безработицы, 
поддержания высокого уровня занятости, поддержки незащищенных слоев 
населения, формирования среднего класса. Поэтому в европейских странах широко 
практикуются государственные дотации и помощь на создание новых кооперативов, 
освобождение их от налогообложения на определенный период. 

В-пятых, это распространение международной интеграции кооперативов в 
Европейском регионе. Важным фактором конкурентоспособности 
западноевропейских кооперативов является углубление международной интеграции 
в рамках ЕС, а также с кооперативами стран Восточной и Центральной Европы 
(например, успешное функционирование в 2001-2008 гг. на рынках Норвегии, Дании, 
Швеции, Гренландии и Эстонии трансскандинавской кооперативной ритейл-сети 
Coop Norden; сегодня ведутся переговоры по объединению немецких и французских 
кооперативных розничных сетей (ACDLEC - E.Leclerc и ReWe Group) и т.д.). 

Объединение кооперативов из разных европейских стран позволяет им 
реализовывать стратегию захвата отдельных рыночных ниш. При таких стратегиях 
кооперативные организации концентрируют все свои ресурсы в процессе 
реализации бизнес-проектов для достижения лидерства на отдельных товарных 
рынках. Особенно эта стратегия является успешной в сфере ритейла (в частности в 
странах Западной и Северной Европы, Прибалтики). Углубление международной 
интеграции в кооперативном секторе стран Евросоюза влечет за собой рост 
поддержки кооперации и европейского кооперативного движения на уровне 
европейских институций, налаживание взаимовыгодного сотрудничества между 
кооперативными системами стран ЕС и постсоциалистических государств. 

Выводы: Учитывая положительный европейский опыт, для усиления 
конкурентоспособности розничных кооперативов стран Центральной и Восточной 
Европы крайне важна их дальнейшая интеграция в международное кооперативное 
движение. Сегодня главными задачами развития деятельности кооперации в сфере 
розничной торговли в постсоциалистических странах Европы является усиление 
конкурентоспособности торговых предприятий в условиях обострения конкуренции 
со стороны западных сетей супермаркетов, максимальное применение при этом 
всех материальных, организационных и человеческих ресурсов, которыми так богата 
кооперация. Решение этих задач возможно лишь при использовании комплексного 
подхода к реализации стратегии развития кооперации и предполагает тесное 
сотрудничество с органами государственного управления на общегосударственном и 
региональном уровнях. 
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Аннотация 
В 1995 году Европейский союз предоставил 10 млн. экю /евро/ для помощи в 

кретитирования аграрного сектора в Болгарии. Требования донора были 
сформулированы следующем образом: организовать кооперативы частных 
фермеров с минимум 100 членами; предмет деятельности кооперативов – 
только кредитирование; минимальный уставный капитал одного члена 50 екю 
/евро/; добавляется европейская субсидия в десять раз выше частного капитала 
членов. Кредитные кооперативы объединяются в федерацию и пользуются 
консультатской помощей европейской экспертной группы. Название кредитных 
кооперативов - Взаимные кредитные ассоциации частных собственников 
/ВЗКАЧС/. В первом квартале 1996 года в Болгарии созданы 33 кооператива. В 
середине 1996 года создана национальная федерация взаимных кредитных 
ассоциациях собственников. 

Автор доклада ведущий организатор по выполнении проекта и председатель 
федерации с 1996 по 2003 год, заместитель министра сельского хозяйства с 
1997 по 1999 год, основатель и ректор Высшей школы агробизнеса и развития 
регионов с 1992 года по настоящее время. 

Ключевые слова: кредитные кооперативы, аграрный сектор, взаимные 
кредитные ассоциации 
 

Abstract 
In 1995, the European Union provided 10 million ECU /euro/ to support crediting in the 

agrarian sector in Bulgaria. The requirements of the donor are formulated as follows: 
organizing cooperatives of private farmers with a minimum of 100 members; cooperatives 
have a sole subject of activity – crediting; members pay a minimum share capital of 50 ecu 
/euro/; European subsidy is added in ten times the amount of private equity. Credit co-
operatives are united in a federation and benefit from consultancy assistance from the 
European expert group. The name of credit cooperatives is Mutual credit associations of 
private owners. In the first quarter of 1996, 33 cooperatives were established in Bulgaria. 
In mid-1996 a National federation of mutual credit associations of private owners was 
established. 

The author of this paper is the lead organizer of the project and the president of the 
federation in the period 1996-2003, deputy minister of agriculture 1997-1999, founder and 
rector of the University of agribusiness and rural development from 1992 until now. 

Keywords: credit cooperatives, agrarian sector, mutual credit associations 
 

Введение 
На протяжении веков в аграрном секторе кредитование осуществлялось так 

называемыми ристовщиками. Это богатые крестьяне, которые предоставляли 
финансовые ресурсы бедным. Залоговое обеспечение кредита обычно 
осуществлялось за счет ипотеки на полях. Таким образом, богатые становились еще 
богаче, приобретая имущество под залогом или накапливая деньги из процентов. 
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Очевидно, что эта система приводит к разорению большого количества мелких 
и средних фермеров. Вот почему они вынуждены работать в качестве наемных 
сезонных рабочих на фермах богатых фермеров. 

Появление коммерческих банков снова не решает проблему, потому что они 
сторонятся аграрного сектора [2, 4]. Причины: 

• Повышенный риск в производстве и реализации конечного продукта из 
аграрного сектора по сравнению с промышленностью  

• Низкая ликвидность залогов / полей и сельских домов / 
• Удаленность клиентов и их обеспечениях от крупных городов  
• Увеличение стоимости обслуживания кредита по сравнению с его 

размером, по месту расположения коммерческих банков. Средняя сумма кредитов 
значительно ниже, чем в промышленности, а затраты банка на обработование - 
выше  

• Повышенный риск в исследование надежности клиента. 
• Более длительный производственный цикл (от 6 месяцев до 1 года) по 

сравнению с быстрым промышленным производством. 
Указанные предпосылки заставляют фермеров искать альтернативу, создавая 

свои собственные кредитные инструменты: взаимные кредитные кооперативы, 
сельскохозяйственные кооперативные банки. 

Известно, что их развитие началось в середине девятнадцатого века в 
Германии, Франции. В 1863 году в Болгарии было создано первое кредитное 
кооперативное общество. Первый закон о кооперативах в Болгарии был принят в 
1907 году. В 1947 году кредитные кооперативы были национализированы 
коммунистическим режимом [1, с. 116]. После политических перемен в 1989 году 
некоторые из потребительских и трудовых производственных кооперативов в 
Болгарии были восстановлены, но кредитные - нет. 

 
Новые кредитные кооперативы после 1995 года 
В 1995 году Европейский союз предложил Болгарии реализовать проект 

создания всомогательных сельскохозяйственных кредитных ассоциаций частных 
владельцев (ВЗКАЧС). В рамках этого проекта Европейский союз предоставил грант 
в размере 10 млн. евро /экю/, который был распределен среди всех кооперативов 
пропорционально их собственному капиталу в соотношении 10:1. Минимальный 
уставный капитал одного члена кооператива был установлен в 5 000 левов /50 евро/, 
а отдельного кооператива - в 500 тысяч левов /5 тысяч евро/. Минимальное 
количество членов - 100 и не менее 51 из них должны быть настоящими частными 
фермерами [6]. 

Когда к собственому уставному капиталу кооператива /не мнее 5 тысяч евро/ 
добавляется субсидия в размере 50 000 евро (10:1), кооператив имеет в своем 
распоряжении весь этот капитал, что бы начать кредитования. 

Было создано 33 кооператива, 12 из них на севере и 21 на юге Болгарии. 
Основной проблемой, связанной с созданием, было недоверие частных фермеров к 
этой схеме. Она напоминала схему криминальных финансовых пирамид, 
появившихся в предидущем году и уже начавших обанкротиваться. Также в период 
1995-1996 годов 16 коммерческие банки в Болгарии объявили о банкровстве. 

Финансовая система в стране была крайне неопределенной. Спасение было 
обнаружено путем введения правления валютного совета с 01.07.1997 года. 
Болгарский лев был прикреплен к немецкой марке, позже к евро, в соотношении 
1:1,95583, приблизительно 1 евро равнялось 2 лева. 

Реализация этого проекта началась после того, как я встретился с министром 
сельского хозяйства Болгарии осенью 1995 года. На этой встече выяснилось, что эти 
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10 миллионов евро /экю/ на долгое время остались неиспользованными на счете 
министерства. Я настаивал на реализации этого проекта в качестве незаменимого 
финансового инструмента для частного аграрного сектора в период его 
продвижения. Министр дал мне зеленый свет и я занялся организацией. 

Наш экип работал в Южном Центральном регионе Болгарии. Результат стал 
виден. Девять из всех кооперативов были созданы в этом регионе (Пловдив, 
Смолян). 

Я несколько раз объехал страну и разговаривал с организаторами из других 
регионов, но большинство из них не смогли убедить людей, из-за уже упомянутого 
недоверия. Поэтому созданные кооперативы были распределены неравно по 
территории страны. Такие отсутсовали в Западной Болгарии и в других регионах. 

Кооперативы были зарегистрированы в суде в первом квартале 1996 года. В 
следующем квартале была подготовлена и создана Федерация кооперативов 
/ВЗКАЧС/. Я был выбран президентом Федерации. Возглавлял ее до 2003 года. За 
этот период были распределены более 20 000 кредитов частным фермерам. В 1997 
году я был назначен заместителем министра сельского хозяйства. Тогда я пригласил 
Немецкий Райффайзен и союз кооперативов, чтобы помочь нам развить этот проект. 
Они приняли предложение и предоставили долгосрочное финансирование группе 
экспертов, которые оказывали методологическую поддержку и контролировали 
деятельность кооперативов. 

 
Особенности кредитных кооперативов 
Здесь я не буду останавливаться на классические правила и нормативные 

положения о сдружениях, которые известны во всех странах. 
Более важно определить конкретные проявления кооперативного 

кредитирования. Прежде всего, следует подчеркнуть принцип, что кооператив не 
работает, чтобы заработать деньги на себя, а что бы зарабатывать для своих 
членов. Поэтому для кредитных кооперативов идеальным результатом будет когда 
дивиденды равны 0. 

Второе, что нужно подчеркнуть, состоит в том, что двойная роль члена 
кооператива, который берет кредит, создает сложности. С одной стороны, член-
кооператива является владельцем капитала и участвует в управлении кредитным 
кооперативом. С другой стороны, он является клиентом, беря кредит. В этом случае 
интересы противоположны: клиент хочет снизить стоимость кредита, а банк / 
кооператив / хочет получить больше с этого клиента. 

Вот почему, выражение самого высокого профессионализма в деятельности 
кредитного кооператива заключается в том, чтобы уравновесить эти интересы. Это 
может показаться парадоксальным, но Совет управляющих критиковал те 
кооперативы, которые имеют высокую прибыль. Это означало, что кредитированные 
фермеры были обременены высокими процентными ставками и этим уменьшалась 
их прибыль. 

Конечно, также недопустимо терпеть кооперативы с отрицательным годовым 
финансовым результатом, поскольку это означает, что финансовое учреждение не 
может поддерживать себя самостоятельно. Основными расходами кредитного 
кооператива являются зарплаты председателя, бухгалтера и кредитного инспектора. 
Эти кадры во всех кооперативах были подготовлены экспертной группой Немецкого 
Райффайзен и союз кооперативов. 

Кредитные кооперативы также придерживаются и к основным принципам 
кооперирования. Эти принципы определяют различия между кооперативной и 
коммерческой компанией. Кооперативные решения принимаются по правилу один 
член - один голос, независимо от собственного акционерного капитала. Другое 
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правило заключается в том, что в кооперативах не допускаются в органах 
управления и контроля участвовать те, которые находятся в родственных 
отношениях [3, 5]. В торговой компании это не ограничивается. 

Проблемы, возникшие за более чем 20-летную работу кредитных кооперативов, 
те же, которые мы уже упоминули в всупительной части - отталкивание 
коммерческих банков от аграрного секторе. К ним добавляются тенденции к 
компромиссу со стороны руководства кооператива по отношению плохих кредитов. 
Сроки на погашение платежей продлеваются, что является проявлением 
коллегиальности между управляющими и кредитированными фермерами. Таким 
образом, перенос в кооператив собственности, котороя служила залогом, 
откладывается. 

 
Выводы и рекомендации 
Прежде всего, следует подчеркнуть, что предоставление кредитов аграрному 

сектору является необходимым и без альтернативы. 
Второй вывод заключается в том, что в этой форме кредитные кооперативы не 

могут иметь устойчивого развития, поскольку они действуют на границе между двумя 
законами - Банковским законом и Законом о кооперативах. 

Очевидно, что проявившившиися у нас недосатки стали мотивом в Германии и 
Франции для объединения кредитных кооперативов в кооперативные и 
сельскохозяйственные банки, которые подчиняются строгим правилам закона о 
банках. 

Вот почему в нашей стране должен быть достигнут этап для организации банка, 
в котором должны быть партнеры кредитные кооперативы. 
 

Литература 
1. ДИМИТРОВ, Д. Управление на инвестиционни проекти. Академично 

издателство „Талант“ на Висше училище по агробизнес и развитие на 
регионите, Пловдив 2013. 142 с. ISBN 978-619-7048-29-2. 

2. Закон за банките. 
3. Закон за кооперациите: https://www.lex.bg/laws/ldoc/2134696966 . 
4. Закон за кредитните институции: https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135532723. 
5. Закон за собствеността и ползването на земеделските земи: 

https://www.lex.bg/laws/ldoc/2132550145. 
6. Проект „Взаимоспомагателни кредитни асоциации на частните стопани“ 

/ВЗКАЧС/, 1995. 



 

92 

ИННОВАЦИИ КАК ОБЪЕКТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Юлия ГРИБОВСКАЯ, к.э.н., доцент, 
Полтавская государственная аграрная академия, Украина 

E-mail: julijal@ukr.net 
 

Annotation 
The essence of investment and innovation activity is investigated, the relationship 

between them is established. Selected objects and subjects of innovation activity. Innovative 
objects include: innovative programs and projects; new knowledge and intelligent products; 
organizational and technological, production and administrative decisions that improve the 
structure and quality of production and social sphere; commodity products. Mostly, the objects 
of innovation activity are in the form of an innovative project – a set of documents that defines 
the procedure for all necessary measures for the creation and implementation of an innovative 
product or innovative products. The stages of the innovation process are described and its 
forms are distinguished. The types of implementation of innovation activity at the enterprise 
are determined. It is proved that the development, creation and implementation of innovations 
are related to investments. Investment activity ensures the transformation of funds, diversified 
resources, scientific developments, organizational and technical solutions, competitive 
technologies into qualitatively new fixed assets, other non-negotiable tangible and intangible 
assets. The sources of financing of innovations in the world practice and according to the state 
statistics are given. It is determined that the most common sources of financing for innovations 
are: profit, depreciation and statutory capital. Taking into account the relationship between 
investment and innovation activities, it is proposed to change the name of the investment 
activity of the enterprise into «investment-innovation», which will ensure the systematic 
formation of information, since in the reporting provided by national entities, information about 
innovation is in a dispersed and not systematic form. Also, changes should be made to the 
names of accounting accounts and accounting registers. 

Key words: investments, innovations, investment activity, innovative activity, objects of 
innovation activity. 

 
Введение. Решение современных проблем экономики Украины связано с 

необходимостью развития инновационных процессов, использованием в производстве 
новых решений – технологических, технических, организационных форм и 
экономических методов хозяйствования. 

Инновационная деятельность – это деятельность, направленная на 
использование и коммерциализацию результатов научных исследований и разработок, 
которая предоставляет выпуск на рынок новых конкурентоспособных товаров и услуг. 

В соответствии с Законом Украины «Об инвестиционной деятельности», к 
инвестициям относят все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, которые 
вкладываются в объекты предпринимательской и других видов деятельности, в 
результате которой создается прибыль (доход), или достигается социальный эффект [2]. 

Инновационная деятельность требует значительных инвестиций, связанных с 
развитием ресурсного, кадрового и информационного потенциала предприятия. 
Формирование финансовой базы для осуществления инноваций является важнейшим 
элементом инновационной политики. 

Между инвестиционной и инновационной деятельностью существует тесная 
взаимосвязь. Однако на сегодняшний день в национальной системе бухгалтерского 
учета, проблематично выделить инновационную деятельность и ее составляющие 
аналогично операционной, финансовой или инвестиционной деятельности, или 
определить ее объем в составе хотя бы одной из видов деятельности. 
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По мнению профессора Я. Д. Крупки, предприятиям, инновационная деятельность 
которых не является профилирующей, совсем не нужно ее выделять. Реализацию 
инновационных проектов и программ всегда можно подвести под вышеперечисленные 
виды деятельности [5, с. 12]. 

В подтверждение его мысли, в ст. 326 Хозяйственного Кодекса Украины указано, 
что инвестиции в инновационную деятельность являются отдельной формой 
инвестирования [1]. 

Исследованию инноваций как объекта инвестиционной деятельности посвящены 
труды ведущих ученых: Ф. Ф. Бутынца, Я. Измайлова, Я. Д. Крупки, Н. В. Кужельного, 
В. В. Сопка, Н. М. Ткаченко и других. Однако проблемными остаются вопросы 
формирования показателей инвестиционной и инновационной деятельности в 
отчетности предприятий, поскольку данные предоставляются в рассеянном и 
бессистемном виде. 

Результаты и обсуждения. Инновационная деятельность включает: 
-   выпуск и распространение новых видов техники и технологий; 
- реализацию долгосрочных научно-технических программ с большими сроками 

окупаемости затрат; 
- финансирование фундаментальных исследований для осуществления 

качественных изменений в составе производительных сил страны; 
- разработку и внедрение новых ресурсосберегающих технологий, направленных 

на улучшение социального положения населения, экологической ситуации и т.д. [3]. 
Инновационная деятельность включает процесс доведения научной идеи или 

технического изобретения до стадии практического использования, приносящей доход, 
а также связанные с этим процессом технико-экономические и другие изменения в 
социальной среде. В связи с этим, объектами инновационной деятельности являются: 

-  инновационные программы и проекты; 
-  новые знания и интеллектуальные продукты; 
-  производственное оборудование и процессы; 
-  инфраструктура производства и предпринимательства; 
- организационно-технические решения производственного, администра-тивного, 

коммерческого или иного характера, которые существенно улучшают структуру и 
качество производства, а также социальной сферы; 

- сырьевые ресурсы, средства их добычи и переработки; 
- товарная продукция; 
- механизмы формирования потребительского рынка и сбыта товарной продукции. 
Объектом инновационной деятельности может быть и инновационная продукция – 

это новые конкурентоспособные товары или услуги. 
Инновационной деятельностью может быть признана, если она отвечает 

следующим требованиям: 
а) является результатом выполнения инновационного проекта; 
б) производится (будет произведена) в Украине впервые, или если не впервые, то 

по сравнению с другой аналогичной продукцией, представленной на рынке, является 
конкурентоспособной и имеет существенно более высокие технико-экономические 
показатели. 

Инновационная продукция может быть результатом тиражирования или 
применения инновационного продукта, кроме того, инновационной продукцией может 
быть признано инновационный продукт, если он не предназначен для тиражирования. 

Субъектами инновационной деятельности могут быть физические и юридические 
лица Украины, физические и юридические лица иностранных государств, лица без 
гражданства, объединения этих лиц, осуществляющие в Украине инновационную 
деятельность. 
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Активное участие в инновационном процессе принимают государственные органы 
управления. Они определяют правовые, экономические и организационные основы 
государственного регулирования инновационной деятельности в Украине, а также 
устанавливают формы стимулирования инновационных процессов, направленных на 
поддержку развития экономики Украины инновационным путем. 

Чаще всего объекты инновационной деятельности имеют форму инновационного 
проекта – это комплекс документов, определяющий процедуру и комплекс всех 
необходимых мероприятий (в том числе инвестиционных) по созданию и реализации 
инновационного продукта или инновационной продукции. Инновационным признается 
проект, которым предусматривается разработка, производство и реализация 
инновационного продукта и/или инновационной продукции. Государственная поддержка 
реализации инновационного проекта предоставляется при условии его 
государственной регистрации. 

Инновационный проект содержит следующую информацию: 
- общую информация о проекте: приоритетные направления; название проекта, 

его содержание (полный и короткий) ключевые слова; данные о заявителе проекта; 
- научно-техническую характеристику проекта: степень новизны; уровень 

технологии; степень защищенности; 
- место реализации проекта и основные рынки сбыта; 
- сроки реализации проекта и его основные этапы; 
- объемы и другие финансовые показатели проекта; 
- эффективность проекта: экономическая, экологическая, бюджетная, социальная. 
Все инновационные проекты должны пройти государственную регистрацию, 

которую осуществляет по представлению, субъектов инновационной деятельности 
специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти в сфере 
инновационной деятельности. Этот орган ведет Государственный реестр 
инновационных проектов. Необходимым условием занесения проекта в 
Государственный реестр инновационных проектов является его квалификация. 

Инновационный процесс в различных сферах деятельности вследствие развития 
научно-технического прогресса может проходить различные, по продолжительности и 
понесеннях затратах, этапы. В производственном (инвестиционном) среде этот процесс 
проходит пять стадий: 

1) сертификация (патентование) идеи; 
2) научное и технико-экономическое обоснование нового продукта или технологии; 
3) экспериментальное освоение образцов; 
4) доведение до промышленного производства; 
5) получение нового продукта в необходимом объеме для его коммерциализации. 
Учитывая стадии, различают три формы инновационного процесса: 
- простой внутриорганизационный (натуральный); 
- простой межорганизационный (товарный); 
- расширенный. 
Простой внутриорганизационный инновационный процесс – это процесс создания 

и использования нововведения в рамках одной организации. 
Простой межорганизационный инновационный процесс предполагает 

обособление функций создания и производства новшества от функции его 
потребления. Это означает, что оно становится средством купли-продажи. 

Расширенный инновационный процесс находит свое отражение в появлении 
новых производителей нововведения, в нарушении монополии начинающего 
производителя, что способствует с помощью взаимной конкуренции 
совершенствованию потребительских качеств товара. 
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Инновационная деятельность на предприятии может осуществляться в трех видах: 
- внедрение новых изделий и технологий, которые не являются результатом 

собственных разработок; 
- выделенное участие в инновационной деятельности; 
- специализированная деятельность предприятия как новатора. 
В случае, когда инновационная деятельность предприятия осуществляется в виде 

выделенного участия, или специализированного участия предприятия как новатора, 
такая деятельность состоит из инновационного процесса, который охватывает весь 
комплекс отношений производства и потребления и является периодом от зарождения 
идеи до ее коммерческой реализации. 

Инновации являются качественной составляющей экономического роста, а 
инвестиции – количественной. Инновации определяют различные направления 
рефинансирования средств в актуальные технологии, продукты, услуги, позволяют 
выйти экономической системе на наиболее высокий уровень развития. Инвестиции 
создают условия реального экономического прорыва страны, осуществляя структурные 
сдвиги в национальной экономике за счет внедрение инноваций. 

Разрабатывать, создавать и внедрять в жизнь инновации невозможно без 
инвестиций. На рис. 1 представлено взаимосвязь инвестиций и инноваций с точки 
зрения процесса воспроизводства, инвестиции обусловливают инновации, а 
инновации еще больше инвестиции, и так до бесконечности в геометрической 
прогрессии. 

      инновации   

    инвестиции  инновации  

      инновации  

      инновации  

инвестиции  инновации  инвестиции  инновации  

      инновации  

      инновации  

    инвестиции  инновации  

      инновации  

Рис. 1. Взаимосвязь инвестиций и инноваций [4, с. 13] 

 

Через инвестиционную деятельность происходит процесс преобразования 
денежных средств, различных ресурсов, научных разработок, организационно-
технических решений, усовершенствованных конкурентоспособных технологий в 
качественно новые основные средства, другие необоротные материальные и 
особенно нематериальные активы. 

На сегодня в Украине главными направлениями инновационного развития 
являются: 

- повышение роли научных и технологических факторов в преодолении 
кризисных явлений в социально-экономическом развитии Украины; 

- создание эффективных механизмов сохранения, развития и использования 
национального научно-технологического потенциала; 

- технологическое переоборудование и структурная перестройка производства 
с целью наращивания выпуска товаров, конкурентоспособных на мировом и 
внутреннем рынках; 

- увеличение экспортного потенциала за счет наукоемких отраслей 
производства, уменьшение зависимости экономики от импорта; 

- организационное введение инновационных факторов в процесс социально-
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экономического развития государства; 
- возрождение творческой деятельности изобретателей и рационализаторов 

производства; 
- развитие человека как личности, сохранение и защита его здоровья. 
Мировая практика выделяет следующие источники финансирования инноваций: 
- государственные ассигнования; 
- собственные средства промышленных фирм, высших учебных заведений; 
- средства некоммерческих организаций; 
- кредитные ресурсы, частные сбережения населения и иностранный капитал. 
По данным Государственной статистики учет источников финансирования 

осуществляется по следующим направлениям: 
- средства общего (местного) бюджета; 
- собственные средства; 
- средства внебюджетных фондов; 
- средства организаций предпринимательского сектора; 
- средства частных неприбыльных организаций; 
- средства иностранных источников. 
Развитие рыночных отношений способствует формированию новых источников 

инновационного финансирования, которые формируются непосредственно при 
участии государства посредством привлечения на свободном рынке капиталов во 
всех его видах (оборотный, уставный, акционерный, венчурный). 

Бюджетное финансирование. Выделяя средства из бюджета, государство 
имеет реальную возможность ускорять инновационные процессы, ориентировать их 
в нужном направлении и способствовать общему повышению эффективности 
использования ресурсов, формированию инновационного климата. 

В среднем ассигнования на финансирование научных исследований, 
выделяемых из государственного бюджета составляют не менее 3 % от расходной 
части годового бюджета. 

Внебюджетное финансирование, собственные средства. В развитых странах 
собственные средства субъектов хозяйствования относительно объема и удельного 
веса занимают лидирующее место, наблюдается их постоянный рост. Именно они 
как товаропроизводители и заинтересованы в получении завершенных научно-
исследовательских разработок, на основе которых может быть развернуто 
производство новых видов техники и материалов. 

Источниками финансирования в данном случае является прибыль, 
накопленные амортизационные отчисления и уставный капитал. К основным 
направлениям, которые финансируются за счет таких источников относятся: 

1) работы и исследования, направленные на поддержку конкурентоспособности 
и сокращения сроков окупаемости действующего капитала, то есть развитие и 
совершенствование производства; 

2) работы и исследования, направленные на поиск новых прибыльных 
отраслей, новой продукции и технологии; 

3) научно-исследовательские работы общепроблемного, базисного характера, 
обеспечивающие перспективную деятельность. 

Заключение. Отдельной формой инвестирования является вложение 
инвестиций в инновационную деятельность. Инновации определяют направления 
финансирования средств в технологии, продукты, услуги. Инвестиции обеспечивают 
внедрение инноваций. Инновационная деятельность включает процесс доведения 
научной идеи или технического изобретения до стадии практического 
использования, приносящей доход, а также связанные с этим процессом технико-
экономические и другие изменения в социальной среде. 
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Учитывая взаимосвязь между инвестиционной и инновационной 
деятельностью, целесообразно изменить название «инвестиционная» деятельность 
предприятия на «инвестиционно-инновационную», что обеспечит 
систематизированное формирования информации, поскольку в отчетности, 
представляемой национальными субъектами хозяйствования, информация о 
инновациях находится в рассеянном и не систематизированном виде. Изменения 
также необходимо внести к названиям бухгалтерских счетов и учетных регистров. 

Инвестиционно-инновационная деятельность представляет собой 
последовательность логически связанных действий, направленных на достижение 
прогрессивных изменений в экономике, организации, технике, технологии, 
управлении и т.д., а также в социальной сфере, имеет научно-техническую, 
технологическую новизну и удовлетворяет новые общественные потребности. Она 
длится от зарождения новой (инновационной) идеи до ее практической реализации с 
определенным эффектом создания экономических и общественных благ. 

Учет инвестиционно-инновационной деятельности должен отображать 
информацию о процессе непрерывного преобразования: «инвестиции → 
интеллектуальный и/или материальный ресурс → «инновации» и контролировать его. 
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Abstract 
The contemporary world economy represents series of complex systems of 

international economic relations in the economic field, that have as a consequence the 
international results in the field of work and the international development of specializations 
and co-operations. In the conditions of accelerated changes in the economic environment 
and to maintain the competitive status in the field, it is required a continuous improvement of 
the production technologies, to create new products, but also to look for new areas with 
competitive advantages related to the creation of non-material assets. The plant nature 
represents a diversity of plants, animals, birds and micro-organisms. Everything interacts 
closely with one another, in a balance between different forms of life. From the early days, 
the man began to influence nature, the environment. With the invention of new tools and 
means of work, the civilization has increased its impact on nature. The influence on the 
nature of innovations does not always have a positive impact. 

Key words: management, process management, international cooperation, innovation 
processes, regulation of innovation processes, impact of international cooperation for the 
economy. 

JEL Classification: C71, L860, O31, O32, P16, 
 

Introducere. Economia mondială se află în continuă schimbare. Dinamica proceselor 
economice se caracterizează printr-un ritm ascendent, rapid şi adesea slab previzibil. 
Consecinţele adesea fiind semnificative, imprevizibile. Economiile naţionale tind a-şi extinde 
volumul, apărând tehnologii noi, sofisticate, cu consum mare de produse primare, materii 
prime, resurse energetice, fără a tine cont de mediu şi soarta produselor post-vânzare. 
Economiile ţărilor sunt impulsionate de concurenţa acerbă de pe piaţa mondială. 
Concomitent numărul populaţiei pe glob deja creşte exponenţial, care necesită consum 
sporit de produse alimentare şi industriale. Apar contradicţii, deoarece resursele şi 
posibilităţile sunt limitate. Sunt necesare noi strategii, concepţii de dezvoltare pentru a lăsa 
generaţiilor viitoare natura, resurse, avansând nivelul de trai.  

Scopul cercetării constă în investigarea corelării dezvoltării economice internaţionale 
şi sustenabile în vederea păstrării valorilor pentru generaţiile viitoare. 

Metodologia cercetării include metoda comparativă, statistică, inducţie, deducţie, etc. 
 
Rezultate şi analiză. Cooperarea internaţională şi specializarea internaţională sunt 

considerate ca forme ale diviziunii internaţionale a muncii, deoarece exprimă esenţa 
procesului. Specializarea unei sau altei ţări într-un anumit domeniu, produse (materii prime, 
produse alimentare, echipamente, evoluţii ştiinţifice, programe de informare, brevete şi 
licenţe, detalii şi componente etc.) şi servicii (turism, transport maritim, operaţiuni bancare, 
etc.) sunt determinate de o combinaţie de factori naţionali şi internaţionali. 

Deosebim trei tipuri de specializări: pentru producţia de produse finite; producţia de 
piese şi ansambluri; specializarea tehnologică. 

O altă formă a diviziunii internaţionale a muncii este cooperarea internaţională a 
producţiei. Baza sa obiectivă este formată din creşterea nivelului de dezvoltare a forţelor de 
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producţie şi crearea unor legături productive stabile între întreprinderile independente 
izolate, indiferent dacă acest proces are loc în ţară sau pe arena internaţională. Cooperarea 
internaţională în materie de producţie în forme dezvoltate acoperă diferite domenii de 
cooperare, în cadrul cărora sunt rezolvate multe probleme. Astfel, cooperarea industrială şi 
tehnologică include următoarele aspecte: transferul licenţelor şi utilizarea bunurilor; 
elaborarea şi aprobarea documentaţiei de proiectare privind procesele tehnologice; 
îmbunătăţirea managementului de producţiei, standardizarea, unificarea, certificarea şi 
distribuirea programelor de producţie. 

Apariţia şi formarea au fost asociate cu diverse fluctuaţii ale societăţii umane, care au 
provocat noi cerinţe la niveluri mai înalte ale relaţiilor economice internaţionale. Aceşti factori 
sunt prezentaţi într-o gamă largă de factori istorici, economici şi sociali diferiţi. Dar 
simultaneitatea lor a influenţat societatea umană, aşa cum se menţionează în diferitele 
lucrări ale cercetătorilor diferiţi [8]. 

În prezent, impactul uman asupra mediului contribuie nu numai la dezvoltarea 
civilizaţiei noastre, dar, de multe ori conduce la schimbări majore ireversibile nedorite: 
secarea râurilor, defrişarea pădurilor, în câmp apar noi oraşe şi fabrici, de dragul unor noi 
căi de transport, distrugându-se munţii şi natura. Odată cu creşterea rapidă a populaţiei 
globului omenirii necesită mai alimente, sporeşte industria, care necesită mai multe resurse 
pentru prelucrare şi consum, utilizarea de noi teritorii [3]. 

Dezvoltarea cooperării şi extinderea CTN conduce la exploatarea nemiloasă a 
resurselor naturale şi umane din alte ţări. Putem constata că, majoritatea tehnologiilor fac 
viaţa omului mai uşoară, dar distrug mediul[2].  

Îngrăşăminte chimice. Baza agrochimiei a fost pusă în 30-40 al secolului XIX de 
francezul Jean-Baptiste Boussingault şi Justus Liebig german, cu toate acestea, producţia în 
masă de îngrăşăminte chimice a început în secolului XX. În ultimii ani, volumul consumului 
lor atinge 160 milioane de tone, cele mai frecvente fiind îngrăşămintele cu azot şi fosfor. 
Între timp, utilizarea lor constantă perturbă ciclul biologic al plantelor, duce la eroziunea 
solului, distrugerea microorganismelor şi a insectelor din ea. Prin intermediul apelor freatice, 
îngrăşămintele intră în corpurile de apă şi provoacă moartea peştilor şi a altor animale. 

Motorul cu combustie internă. În 1876 germanul Nikolaus Otto a construit primul 
motor în patru timpi cu combustie internă. Prima maşină cu acest motor a fost proiectata in 
1885 de către Carl Benz. În prezent, numărul de maşini de pe planetă depăşeşte 700 
milioane. În medie, o maşină absoarbe anual din atmosferă mai mult de 4 tone de oxigen, 
aruncând 800 kg de monoxid de carbon, 40 kg de oxid de azot şi 200 kg de alte gaze cu 
efect de seră. Conform OMS, aceste emisii reduc speranţa de viaţă cu o medie de 4 ani[4]. 

Transportul de petrol pe mare. Primul tanc petrolier din lume a fost construit în 
Suedia în 1877 prin ordinul Asociaţiei Fraţilor Nobel. Peste 4.000 de petroliere, care 
transportă peste 2 miliarde de tone de petrol pe an, navighează acum pe mări şi oceane. În 
acelaşi timp, dezastrele ecologice cauzate de aceste nave au devenit obişnuite. Una dintre 
cele mai mari din 1978 a fost vărsarea a 220 mii tone de petrol de la tancul american Amoco 
Cadiz, care a condus la poluarea a 360 km de coasta Franţei. Echilibrul ecologic în regiune 
este afectat până acum. 

Producţia de aluminiu.  Metoda de obţinere a aluminiului prin electroliză a fost 
dezvoltată în 1886 de către Charles Charles Hall şi de francezul Paul Eru. Cu toate acestea, 
din cauza costurilor ridicate ale energiei, tehnologia şi-a găsit aplicabilitatea numai în secolul 
XX. Potrivit ecologiştilor, la producţia de o tona de aluminiu, se degajă până la 40 kg de 
fluor, extrem de toxic, dioxid de sulf, oxizi de carbon şi azot, metalele grele. La pătrundere în 
organismul uman, provoacă bronşită purulentă, pneumonie şi alte boli. În plus, în zona de 
emisii de fluor vegetaţia dispare. 

Extracţia hidrocarburilor pe raft, în regiunea de coastă de mică adâncime (până 
la 200 m adâncime). Pionierul explorării câmpului petrolier este considerat un petrolist din 
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California numit Williams, care în 1896 a realizat primul foraj. Actualmente, aproximativ 1,1 
miliarde tone de petrol (o treime din producţia mondială) sunt extrase din raftul maritim, dar 
această metodă este din ce în ce mai criticată de ecologişti din cauza accidentelor frecvente 
pe platforme. Ultimul dezastru de pe platforma de foraj BP a avut loc în 20 aprilie 2010 în 
Golful Mexic. În apă pătrunde până la 9.500 tone de petrol zilnic. 

Polietilenă. Inventatorul polietilenic este germanul Hans von Pehmann, care la obţinut 
în 1898. Materialul a găsit cea mai extinsă arie de aplicare pentru producţia de folii de 
ambalaj şi pungi, ţevi şi chiar jucării. Potrivit oamenilor de ştiinţă, în fiecare an în lume se 
produc 4 trilioane de pungi de plastic, care reprezintă până la 9% din totalul gunoiului 
produs de oameni. În acelaşi timp, acest material nu se descompune în pământ şi 
eliberează substanţe periculoase în timpul arderii[5]. Potrivit ecologiştilor, datorita gunoiului 
din polietilena, peste 100 de mii vietăţi ai oceanului mor în fiecare an. 

Freonul. În 1928, chimistul american Thomas Midgley, Jr., a sintetizat un nou gaz - 
freon. Datorită proprietăţilor sale termodinamice, gazul a fost aplicat pe scară largă în 
frigidere, aparate de aer condiţionat, parfumuri şi aerosoli. Numai în anii 1980 oamenii de 
ştiinţă au aflat că în atmosferă freonul se descompune prin eliberarea de clor, care distruge 
stratul de ozon. În acest caz, activitatea de seră a Freonilor, în funcţie de marca, este de 
1300-8500 de ori mai mare decât proprietăţile similare ale dioxidului de carbon. 

Antibiotice. În 1929, britanicul Alexander Fleming a descoperit primul antibiotic, 
penicilina, care mai târziu a salvat milioane de vieţi omeneşti. În prezent, există deja 
aproximativ 200 de medicamente antibacteriene. În ciuda numărului lor mare, oamenii de 
ştiinţă declară apariţia unor noi tulpini rezistente datorită abundenţei de antibiotice, care 
provoacă boli grave la om şi animale. Experţii sunt îngrijoraţi în special de SUA, unde până 
la 70% din toate medicamentele existente sunt utilizate pentru efectivele de animale şi 
păsările. 

Energie nucleară.  Prima instalaţie nucleară Obninsk din lume a fost deschisă în 1954 
în regiunea Kaluga. Astăzi există aproximativ 440 de reactoare nucleare în lume, cu o 
capacitate totală de peste 365 GW. În acelaşi timp, chiar şi accidentele rare la centralele 
nucleare ameninţă cu catastrofele ecologice globale. Astfel, accidentul din 1986 de la 
centrala nucleară de la Cernobîl a condus la cea mai puternică contaminare radioactivă a 
teritoriului de 200 mii de km2.  În plus, protestele constante ale ecologiştilor sunt orientate 
împotriva depozitării geologice a deşeurilor radioactive şi transportul lor pe mare. 

Organisme modificate genetic. Organismele modificate genetic au fost obţinute de 
cercetători americani la începutul anilor 1980. În 1988 în SUA, de prima dată au fost 
plantate cereale transgenice. Acum culturile agricole cu gene modificate ocupă peste 100 
de milioane ha în lume. Între timp, problema siguranţei produselor cu OMG rămâne 
deschisă. Unii oameni de ştiinţă susţin că pot provoca mutaţii, alergii şi pot duce la 
patologia organelor interne 

Poluarea este introducerea poluanţilor în mediu, ceea ce provoacă schimbări 
negative. Poluarea poate lua forma de substanţe chimice sau de energie, cum ar fi 
zgomotul, căldura sau lumina. Componentele poluării pot fi fie substanţe / energie străine, 
fie poluanţi naturali [7]. 

Principalele tipuri şi cauze vizând poluarea mediului sunt: poluarea aerului; poluarea 
apei; poluarea solului; poluarea radioactivă; poluarea luminoasă; poluarea termică; 
poluarea plastică. 

Prin aspect, poluarea mediului este împărţită în: Poluarea antropică (artificială) 
reprezintă impactul activităţii umane asupra mediului. Poluarea naturală este cauzată şi 
apare în mod natural, fără intervenţia omului. Poate afecta mediul pentru o anumită 
perioadă de timp, dar se poate regenera.  
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Tabelul 1.Principalele surse de poluare artificială [cercetările autorului] 

Poluarea artificială Poluarea naturală 

 industrializarea;  erupţiile vulcanice, cu eliberarea de gaze, 
cenuşă şi magmă; 

 invenţia automobilelor;   incendiile forestiere produc impurităţi de 
fum şi gaz; 

 creşterea populaţiei;   furtunile de nisip ridică praful şi nisipul; 

 despăduriri: distrugerea habitatului 
natural;  

 descompunerea substanţelor organice, în 
timpul căreia se degajă gaze 

 explozii nucleare;   

 exploatarea excesivă a resurselor 
naturale;  

 

 construcţia de clădiri, drumuri, baraje;   

 crearea de substanţe explozive care sunt 
folosite în timpul operaţiilor militare;  

 

 utilizarea îngrăşămintelor şi a pesticidelor;   

 extracţia mineralelor.  

 
Mediul înconjurător este prima victimă a poluării atmosferei. O creştere a cantităţii de 

CO2 din atmosferă duce la smog, care poate împiedica pătrunderea soarelui pe suprafaţa 
pământului. În acest sens, procesul de fotosinteză a plantelor este mult mai dificil. Gazele, 
precum dioxidul de sulf şi oxidul de azot pot provoca ploi acide. Poluarea apelor din cauza 
scurgerilor de petrol poate duce la moartea mai multor specii de animale şi plante[1].  

Sănătatea omului Cancerul pulmonar. Scăderea calităţii aerului duce la apariţia 
unor probleme respiratorii, inclusiv astm sau cancer pulmonar, dureri toracice, dureri în 
gât, boli cardiovasculare, boli respiratorii. Poluarea apelor poate crea probleme legate de 
piele, inclusiv iritaţii şi erupţii cutanate. De asemenea, poluarea fonică duce la pierderea 
auzului, la stres şi tulburări de somn.  

Încălzirea globală. Emisiile de gaze cu efect de seră, în special CO2, conduc la 
încălzirea globală. În fiecare zi sunt create noi industrii, apar maşini noi, iar numărul 
copacilor se reduce pentru a face loc locuinţelor şi magistrale noi. Toţi aceşti factori, direct 
sau indirect, duc la o creştere a CO2 în atmosferă. 

Degradarea stratului de ozon. Stratul de ozon este un scut subţire din cer, care 
împiedică pătrunderea razelor ultraviolete pe pământ. Ca urmare a activităţilor umane, 
substanţele chimice, cum ar fi clorofluorocarburile, sunt eliberate în atmosferă, ceea ce 
contribuie la degradarea stratului de ozon.  
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Fig. 1. Plasarea stratului de ozon [cercetările autorului] 

 

Degradarea solului. Datorită utilizării continue a insecticidelor şi pesticidelor, solul 
poate deveni infertil. Diferite tipuri de substanţe chimice provenite din deşeuri industriale 
pătrund în apă, ceea ce afectează şi calitatea solului. 

Protecţia mediului împotriva poluării: 
Protecţia internaţională. Multe dintre resursele naturale ale Pământului sunt 

deosebit de vulnerabile, deoarece sunt supuse influenţei umane în multe ţări. Ca urmare, 
unele state ] ;i unesc eforturile, semnează acorduri care vizează prevenirea daunelor sau 
gestionarea impactului antropic asupra resurselor naturale. Acestea includ acorduri care 
afectează protecţia climei, a oceanelor, a râurilor şi a aerului împotriva poluării. Aceste 
tratate internaţionale de mediu sunt uneori documente obligatorii care au consecinţe 
juridice în caz de nerespectare şi în alte situaţii sunt folosite ca coduri de conduită.  

Dezvoltarea economică durabilă în timp poate fi prezentată în forma: 

 
unde: F(L, K, N, I) — funcţia dezvoltării sustenabile; 
L— resurse umane; 
K— capitalul (fizic) artificial, mijloace de producere; 
N— resursele naturale; 
I— factor instituţional. 
Într-o careva măsură funcţia dezvoltării sustenabile este un model al extinderii 

funcţiilor industriale. Însă includerea unor parametri noi dau o lămurire mai clară a 
proceselor: resursele naturale şi factorul instituţional. Corelarea indicatorilor arată 
necesitatea păstrării şi creşterea în timp al indicatorilor agregaţi al potenţialului industrial , 
care se calculează prin trei tipuri de capital. Capitalul natural se poate reduce până la acel 
nivel, până când această diminuare poate fi compensată prin din contul sporirii mijloacelor 
industriale artificiale (uzine, tehnologii, şosele etc.), sporirea calificării angajaţilor etc. 

Cele mai notabile structuri sunt:  
 Programul Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), aprobat în iunie 1972, 

prevede protecţia naturii pentru generaţia curentă de oameni şi descendenţii acestora.  
 Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind schimbările climatice 

(CCONUSC) a fost semnată în mai 1992. Scopul principal al acestui acord este „de a stabiliza 
gaze cu efect de seră în atmosferă la un nivel care să prevină interferenţele antropice 
periculoase cu sistemul climatic“  
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 Protocolul de la Kyoto prevede reducerea sau stabilizarea cantităţii ejectate de 
gaze cu efect de seră. A fost semnat în Japonia la sfârşitul anului 1997. 

  
Tabelul 2. Printre cele mai poluate state din lume 

Ratingul ţărilor după 
poluare 

Rating ţări poluarea 
aerului (Nivel de 

poluare) 

Producători de 
petrol din lume 

(producţie zilnică) 

Extragerea 
cărbunelui pe 
ţări, miln t, % 

Rezerve de 
gaze, tril. m3, 

% 

Arabia Saudită Mongolia 
279 ug/m3 

Arabia Saudita 
11,726 mil. baril 

China  
3 411,0 – 49,2 

Rusia 
47,6 - 32 

Kuweit Botswana 
216 ug/m3 

SUA  
11,115 mil. baril 

India 
692,4  - 7,5 

Iran 
26,6 – 18 

Qatar Pakistan 
198 ug/m3 

Rusia 
10,397 mil. baril 

SUA 
660,6 – 11,1 

Qatar 
25,8 - 17 

Bahrain Senegal 
145 ug/m3 

China 
4,416 mil. baril 

Australia 
492,8 – 5,9 

Arabia 
Saudita 6,7- 4 

Emiratele Arabe 
Unite 

Arabia Saudita 
143 ug/m3 

Canada 
3,856 mil. baril 

Indonezia 
434,0 – 5,9 

EAU 
6,0 - 4 

Oman Egipt 
138 ug/m3 

Iran 
3,589 mil. baril 

Rusia 
385,4 – 5,9 

SUA 
5,4 - 4 

Turkmenistan Emiratele Arabe 
132 ug/m3 

Emiratele Arabe 
Unite  
3,213 mil. baril 

Kazahstan 
102,4 – 1,5 

Nigeria 
5,0 – 3 

Libia Iran 
124 ug/m3 

Irak 
143,1 mil. baril 

Mongolia  
38,1 – 0,4 

Alger  
4,6 - 3 

Kasakhstan Nigeria 
124 ug/m3 

Mexic 
2,936 mil baril 

Turcia 
70,6  - 0,8 

Venezuela 
4,3 – 3 

Trinidad-Tobago. Kuweit 
123 ug/m3 

Kuweit 
2,797 mil. baril 

Bulgaria 
31,5 -  0,4 

Altele  
18,4 - 12 

 
Din tabelul 2 observăm că ţările în curs de dezvoltare, exportatoare de petrol se află 

printre ţările  cele mai poluate. Aceeaşi legătură se remarcă între ţările cu zăcăminte de gaze 
naturale şi cărbune. De cealaltă parte, statele cu cel mai scăzut nivel de poluare sunt Kenya, 
Mozambic şi Etiopia. 

Concluzii. Inventatorii şi creatorii s-au aflat pe această planetă din timpuri imemoriale. 
De când cineva şi-a dat seama cum să folosească focul, invenţiile ne-au făcut mereu viaţa 
mai uşoară şi mai convenabilă. Dacă luăm acelaşi telefon care permite a reduce distanţele şi 
a facilita comunicarea cu orice punct al globului. Şi totuşi, departe de toate invenţiile care ar 
putea transforma lumea în jur, puţine au devenit cunoscute maselor largi. 

Tranziţia la dezvoltarea durabilă face necesară includerea factorilor de mediu în 
indicatori socio-economici cheie. Acest lucru se poate realiza prin dezvoltarea şi integrarea 
indicatorilor de dezvoltare durabilă la nivel mondial şi naţional. Acestea ar trebui să fie incluse 
în programele internaţionale, naţionale de dezvoltare durabilă, planuri şi programe de 
dezvoltare economică, planuri de acţiune privind protecţia mediului. Indicatorii 
macroeconomici tradiţionali disponibili în prezent (produsul intern brut, produsul naţional brut, 
venitul pe cap de locuitor etc.), evaluează dezvoltarea şi creşterea, ignorând degradarea 
mediului. Creşterea acestor indicatori astăzi se poate baza pe dezvoltarea naturii tehnologice. 
Acest lucru creează posibilitatea deteriorării accentuate a performanţei economice în viitor, în 
cazul epuizării resurselor naturale şi a poluării mediului. 

Pentru a evalua tendinţele structurale şi tehnologice, schimbările în structura 
economiei sunt indicatori specifici mai adecvaţi ca intensitatea mediului, pentru poluarea 
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specifică. Ele sunt de asemenea convenabile pentru prezicerea dezvoltării economice, 
schimbarea impactului asupra mediului şi a situaţiei de mediu pentru viitor. După cum arată 
experienţa internaţională în analiza unei probleme de mediu, indicatorii pot avea dinamica 
opusă (de exemplu, în cazul apei, poluarea brută a scăzut şi poluarea specifică a crescut). 
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Abstract 
Internet use and commerce are an important part of the business sector. The impact of 

e-commerce is omnipresent, with the retail industry affected as well. The e-commerce is 
continuing to grow, and consumers are becoming increasingly methodical in their purchasing 
behaviour. This is shown by the fact that more and more Europeans regularly shop online and 
spend a higher average amount than ever before. 

Internet, as a part of everyday life offers a possibility of business advancement, while 
Internet trade in comparison with classical trade is much more profitable way of trade for an 
entrepreneur due to simplicity and low costs. Internet trade should be simple to manage with, 
have a quality offer, outstanding prices, etc. Any possible obstacle over these features 
decreases the possibility that someone will decide to buy the product or service. It is also very 
important that the custoer is introduced to all the Internet trade rules and regulations. Many 
times customers find themselves in a situation when they don't know their rights in case that 
the product they purchased over the Internet isn't what they expected. There is also a great 
number of those who are still insecure when it comes to Internet trade. Those customers 
rather decide to visit the classical shops to purchase what they need. In comparison with other 
members of EU, Croatia did not reach maximum in the use of Internet and Internet trade, but 
that number is increasing every year. Internet market is one of the biggest world's market in 
development  

Keywords: Internet commerce, advantages and disadvantages of Internet commerce. 
 
Introduction 
Internet commerce is an integral part of Internet business, one with the ultimate goal of 

generating revenue, improving client relationships, as well as increasing efficiency. In order to 
establish a successful Internet commerce business, based on establishing direct commerce 
with stakeholders and obtaining feedback, one or several telecommunication technologies are 
being utilised. Activities included within an operational scope of Internet commerce vary, some 
of which are the sale and purchase of products and services, the transfer of funds, public 
procurement, or post-sales services. Annually, research with regard to Internet and Internet 
commerce are being carried out, focusing on exploring the degree of Internet business and 
Internet influence on the overall economic development, the spread of the technology within 
the Republic of Croatia and the EU, as well as the number of online buyers participating in 
Internet shopping. Although the number of users is continuously on the rise, within the 
Republic of Croatia, the Internet commerce has not yet reached its peak. The Ministry of 
Economy, in cooperation with the Croatian Chamber of Economy (HGK), has organized a 
conference in order to boost Internet commerce, seeing how the Internet market is the largest 
global developing market, so the Republic of Croatia aims to take full advantage of all the 
benefits that such a market offers (Odorčić,2015). The expansion of Internet commerce has 
affected the need to create a single regulatory framework for all the EU members. Regulations 
and rules are intended to protect Internet users and Internet shops, with users seeking greater 
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ease of use, offer of quality, coupled with lower prices of products / services, etc. Most of the 
customers in the Republic of Croatia still opt for a classic, brick-and-mortar store format, for 
the greatest issue, at present, is the lack of customer trust, stemming from the fear of identity 
or credit card number theft. Because of such considerations, classical format shops are still a 
quite important part of Croatian commerce. 

According to the Croatian Bureau of Statistics (DZS), within the Republic of Croatia, the 
youngest, 16-24 years of age demographic is most likely to use Internet and decide to buy 
online. At the same time, the group least likely to engage in said activities are people aged        
65-75. The Internet is mostly used for reading newspapers and magazines, communicating 
via e-mail and searching for information with regard to products and services. The category of 
products most frequently purchased over the Internet are: electronic equipment, clothing and 
footwear, with prominent Internet shops such as e-Bay and Amazon, offering a diverse range 
of products (Usage of information and communication technologies (ICT) in households and 
by individuals,2013, first results) 

 
Internet commerce in general 
Internet store, as an integral part of electronic commerce enables the Internet visitor, i.e. 

customer, to order products over the Internet. The Internet thus becomes an unavoidable 
reality of modern business for the entrepreneurial sector, providing it with the opportunity of 
improvement. The Internet service encompasses all the various modalities of Internet 
commerce, such as buying or selling products or services, transferring the funds, promotional 
and marketing activities, etc. 

According to Panian, the Internet commerce is defined as “the process of buying, selling 
or exchanging products, services or information, through a publicly accessible computer 
network, the Internet, thus reducing transactional costs and time required” (Panian 2000.). 

The Internet commerce is simply a reflection of the seller's desire to get as close as 
possible to the prospective consumer. The aim is to enable the potential customers of making 
a faster, easier, simpler reach toward certain products and services, by adopting a marketing 
concept in which the customer is at the core of all the business activities.  

An online store is free to trade in anything already produced or bound to be produced. 
Online shopping often represents the fastest and cheapest manner of purchasing a specific 
product or service. Compared to the classic store format, it is considered that Internet trading 
represents a more profitable form of trade, due to it being, comparatively, simpler logistically, 
with lower overhead and operational costs. It is possible to make a purchase without regard 
for time or location restrictions, with businesses reaching a more diverse and greater target 
population. The online store has to be accessible, simple and easy to use, with an efficient 
and intuitive ordering method, for thus the store ensures the business from also those less 
technologically savvy. At times, the impression a customer gets by using an Internet store is 
more important than the price that has to be paid for a particular product or service. The 
businesses have witnessed the potential of selling over the Internet, as it allows them to go 
reach a wider target audience. Some companies sell exclusively through the Internet, others 
combine Internet commerce with a traditional brick-and-mortar store. 

Internet commerce, according to the involved business entities, can be categorised into 
the following:  

- Business to Business (B2B) - sales of products and services between organizations, 
operating within different companies and corporations, involving manufacturers, distributors, 
wholesalers, retailers and other various stakeholders 

- Business to Consumer (B2C) - a business model oriented toward customer 
purchasing, an individual consumer buying via an Internet shop. In this particular case, sellers 
are organizations, whilst the customers are individuals. 

- Consumer to Consumer (C2C) – consists of, essentially, the “Buyer-to-Buyer” trading, 
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trading involving two users with the online entity creating and maintaining a marketplace, 
offering the users the option to search for goods and carrying trough with the payment 
procedure 

- Business to Consumer to Business (B2C2B) - a B2B model is used to support the B2C 
business operations. This is a novel model of Internet commerce. 

- Consumer to Business to Consumer (C2B2C) – connects the consumers with other 
consumers, with online companies acting as intermediaries 

- Mobile shop (M-commerce) - any cash transaction that is realized through a mobile 
telecommunication network  

The main factors influencing the development of Internet commerce are as follows: 
dynamic development of information technologies, improvement in telecommunication, 
integration of IT and telecommunications, globalization and integration processes, prevailing 
practice of internationalized commerce, a higher cultural level of the populace, business 
activities of small and medium-sized enterprises, the increase in service trade. 

In order to ensure Internet trade, the prerequisites are as follows: 
- information offering - which all the interested buyers can access online, presented in a 

manner feasible to the network users 
- direct contact with the customers - can be facilitated by using e-mail, which gives the 

means of responding to questions and queries in a timely manner 
- concluding the transaction, i.e. selling the product or service 
- delivering - some deliveries can be made directly, while, for most products, the 

deliveries are realized by traditional means 
- ensuring a secure transactional method - which is of great importance when realizing 

an Internet purchase 
The Internet shops have experienced a boom in both America and Europe, with an 

increasing number of domestic companies launching an online store, besides the already 
present brick-and-mortar format. Over 300 million people has Internet access, therefore, this 
number is too high to ignore, regardless of the operational range of a particular business 
entity. The Internet market is one of the world's largest emerging markets and it's up to each 
specific company to ensure a part of it. 

 
The advantages and disadvantages of internet commerce 
Internet commerce has been expanding for several years, with the last financial 

recession further spurring the managerial forces, directing them to accept the Internet as a 
respectable distribution channel. The online presence is thus compulsory for each serious 
company wanting to guarantee its market survival. Customers are presently accustomed of 
reaching the desired information with a singular, simple click of the mouse. They have grown 
used to numerous benefits provided by the Internet, but there also exists the flipside, a 
disadvantageous one. 

The main advantage of Internet commerce is in the existing market size – basically, the 
entire world. It enables the consumer to purchase the products at its cheapest, the opportunity 
to make a purchase 24/7, time savings, special online promotional opportunities, parallel 
purchases from several categories. Benefits for companies are following: the reduced 
employment costs, lower customer service expenditures, diminished need for administration, 
reduced communication, ordering and bookkeeping costs. The stored purchasing reports of 
each individual customer purchases allows companies to aggregate sales, or create an order 
reminders for items frequently bought by customers. The advantages are also evident within 
the marketing segment, when sending messages to customers, informing them of new 
products. Most Internet shops offer the option of paying using PayPal, which is quite safer, for 
it acts as an intermediary, therefore no confidential information is exchanged (card or account 
numbers, for instance). There are a large number of ready-made online stores that only need 
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to be installed and automatically set up, so a creation of an Internet store should not be a 
major difficulty for those who are not Internet savvy. The cost of items sold by several different 
online stores can be compared simultaneously, with previous searches being memorised, 
allowing the user to track and compare numerous products and services. Better Internet 
shops offer the option of tracking your shipment. Constant communication with the users, 
coupled with social networking, feedback with regard to price and product characteristics also 
make Internet commerce advantageous, greatly affecting the purchasing decision-making. 
There also exist auctions and special online promotions, which can save money for the 
prospective buyer.  

The disadvantages of Internet commerce lies in the lack of interaction with the product. 
It's quite difficult to get a sense of how the product looks when one is shopping trough an 
online store. Only the basic information is available, pictures or video clips. At times, the 
product looks quite different than imagined. Further disadvantages are with regard to payment 
and additional incurred costs. It is not disputed that one has to pay for the item, but how the 
transaction will be carried out and what the total cost will amount to. Customers are quite 
apprehensive when paying using the credit card, although this is the simplest payment 
method, because there is a distinct possibility of identity theft, especially when using web 
stores that lack a security certificate. This is a great concern for the card companies 
worldwide. With regard to the total costs, the products one procures online can often amount 
to much more than the listed price. The cost of shipping and other incurred fees may often 
exceed the cost of the item purchased. Waiting for delivery is yet another drawback, with 
arising local problems further delaying the arrival of products (www.racunalo.com,2011) 
 

Table 1. The advantages and disadvantages of Internet commerce 
ADVANTAGES DISADVANTAGES 

A borderless market The necessity of constant developmental investment 

Group sales via the Internet Difficulties in employing staff with relevant business 
experience 

Significantly lower operating costs Risk of fraud 

24/7 business operations Marketing costs tied to increased competition 

Possibility of buying 24/7, 365 days a year, both working 
and non-working days 

Customer identity theft 

Maximum comfort  

Security and purchasing control  

Information on current prices, promotions and lower 
prices of specific products 

 

Possibility of purchasing products that are currently not 
present on the domestic market 

 

Experiences of other customers / consumers  

Minimizing the grey economy  

Source: http://www.mingo.hr/page/kako-sigurno-kupovati-online,    
 
The Croatian consumers lack the confidence in shopping over the Internet. Safety when 

buying domestically is present for only 31% of consumers, which is the lowest percentage 
within the EU, with 27% when buying from another EU member state. Trust in cross-border 
purchases is, on average, not high within other EU member states, with just 35% of 
consumers having confidence in purchasing from online suppliers from other member states, 
with 70% not knowing what the procedure is when the goods received do not correspond to 
the items ordered. When it comes to buying from domestic suppliers, confidence is much 
higher among the other EU members (59%).(Hina,2013). 

http://www.mingo.hr/page/kako-sigurno-kupovati-online
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PROVISIONS ON INTERNET TRADE WITHIN CROATIA AND THE EU 
The rapid development of the Internet commerce, which occurred within the United 

States, in the middle of the last decade of the 20th century, gave rise to a regulatory framework 
governing this particular type of business and trading. In Croatia, the legislative regulation of 
these economic entities in the year 2002, with the adoption of the Electronic Signature Act 
(NN 10/02, 80/08, 30/14), followed by the adoption of the Law on Electronic Commerce 
(Official Gazette 173/03, 67/08, 36/09, 130/11, 30/14). In order for the Republic of Croatia to 
join the EU, it had to harmonize the Croatian legislation with the EU Directives regulating 
these business practices. It was necessary to regulate the provision of ZET (Official Gazette 
173/03, 67/08, 36/09, 130/11, 30/14), with the Directive on certain legal aspects of electronic 
trade governing the internal market. The legislation will often have to be realigned, to 
accommodate the rapid changes. The state administration body is in charge of both the 
computerization and internetization, with e-commerce and e-trade bound to be based on the 
strategy of electronic business development.(Jelušić,2014) 

The Ministry of Economy has amended the Ordinance on minimum technical and 
various other conditions relating to sales facilities, equipment and resources in sales facilities 
and conditions for the sale of goods outside shops (Official Gazette 66/2009, 108/2009, 
8/2010, 108/14), which came into effect on September 18th, 2014. The laws in the Republic of 
Croatia, as well as in most other countries, are subject to constant change, as is evident after 
Croatia’s EU accession. Thus, in this Ordinance on the Amendments to the said Ordinance, 
there are actually several technical amendments and correspondence with the old article. The 
conditions for carrying out trade activities are simplified, with the administrative obstacles 
being gradually reduced. The most important thing concerning Internet commerce is the 
creation of a completely new Article 39 that reads "Remote Sales". 

Distance selling, as a special form of trading, involves the sale by means of distance 
communication, utilized in order to perform trade activities, sales of goods and services, 
special forms of individualized sale of goods and services to the buyer. In order to start the 
Internet trade, it is necessary to register a company or trade that is entered in the register of 
activities under the name - services of an information society. When opening an Internet store, 
it is necessary to comply with several legal provisions, such as: 

1. The Electronic Commerce Decision (Official Gazette 173/03, 67/08, 36/09, 130/11, 
30/14) - one should be available and always ready to provide information to both the 
customers and administrative state authorities. Specifically, the information provided is as 
follows: 

- Name and surname or the company name (the service provider) 
- The seat of the business or of the legal entity (the service provider) 
- Contact information of the service provider 
- The number of court or other public registry in which the service provider is entered, 

and the information within the register 
- Details of the competent body if the activity of the service provider is subject to official 

supervision 
- Tax number if the service provider is liable for the payment of value added tax (VAT) 
2. Provide information on: 
- The name of the professional or similar institution where one is registered, 
- The professional name and the country that approved it, 
- The guide to professional rules within the country where the activity is performed and 

the place of their availability 
If one is engaged in the Internet retail trade, the storage of goods has to be ensured, 

meeting the minimal technical and other conditions, as prescribed by Articles 12 and 13 of the 
Trade Act (Official Gazette 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14). If the product 
in question is a service or if it can be delivered directly from the supplier to the customer, 
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without the need for storage and there exists a Decision of meeting the minimum technical 
and other requirements for carrying out the trade activity – then there is no need to provide 
storage space. 

Before the Croatia’s EU accession, the Internet purchases were limited to the amount 
that was cleared by the customs, so the goods were practically limited to procuring fashion 
accessories and other cheaper products. For all the consignments of non-commercial goods, 
the value of more than 160,00 KN that came from abroad from legal entities, as well as all 
consignments that were the subject of the sale, custom fee and VAT was calculated and 
charged. By joining the EU, Croatia became a part of the EU's single customs area, which 
means that all the customs control on the entry or trade of goods between our country and 
other EU member states were abolished. Within the postal traffic since the entry of the 
Republic of Croatia in the EU, the European regulations are being applied, in which the 
customs duty exemption limit is 150 euros, but tax exemption continues to apply in the 
Member States to shipments up to 22 euros. 

In the EU, Directive 2011/83 was adopted, as the part of the framework of the EU rule of 
law on Internet trade within the EU. Transactions that are subject to these EU rules relate to 
the sales contracts with consumers that are contracted through organized distance selling. 
Obligations of the bidders towards the customers to be followed are: providing the information 
to buyers before concluding a contract, delivering a written confirmation of the contract to 
customers, enabling customers to withdraw from the contract (the buyer can terminate the 
contract within 14 days without penalty and without the obligation to indicate the reason for the 
cancellation , if the Bidder has failed to get acquainted with the necessary information 
regarding the cancellation, the buyer has the right to withdraw from the contract for an 
additional year), delivery of products or services, special obligations (credit card fees, 
telephone lines with a higher fee, etc.), the main features of the products or services, the price 
of the product or service, and the like.  

Comparison between classic stores and internet stores 
The Rules on the classification of retail outlets and other forms of retail trade  prescribe 

forms of sale for specialized stores of food and non-food products, factories for food and non-
food products, classical shops, mini markets, supermarkets, hypermarkets, discount stores, 
cash & carry shops, gas stations and stores at gas stations, non-specialized stores of mainly 
non-food products, department stores, outlet centres, outlet shops, kiosks, sale via slot 
machines, booths and benches, mobile sale, direct sale, distance selling , sales through 
catalogues, TV sales, online sales, telephone sales, shopping centres, markets and other 
forms of sales outside the stores. A classic store is designated as a store that offers a limited 
range of products with a high coefficient of turnover, which are mainly consumed on a daily 
basis, as well as occasionally, when the sale itself is carried out in a classic manner, by a 
mediating seller. When an Internet shop is concerned, it applies to the shops that sell most or 
all of its products over the Internet. 

When compared to the classical brick-and-mortar store, the Internet store is quite 
specific. If there is any suspicion of an existing lack of privacy and/or security when 
purchasing online, it is very likely that the buyer will give up the purchase, therefore, investing 
in security is one of the most important factors of Internet commerce. There are situations 
when Internet shopping is safer than conventional shopping, which is the case when the web 
site has a security certificate, with a digital signature that cannot be counterfeited, whilst, in the 
traditional transaction, the card number is available to a larger number of people. The Internet 
store, in IT terms, is quite often known as a “virtual store”, indicating an “unreal” quality to it, 
which is in stark contrast to an existing brick-and-mortar, classical store. The Internet shop 
belongs to the retail group “at a distance”, which implies trade utilising shipment. 

As a form of sales point it is possible to talk about: traditionalists online store, auction 
house, virtual store, real shop, electronic distribution store, store of attractive content, partner 
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store, discount store, club store, customer service, internet store and shops tailored to your 
needs. 

The cost of Internet shops is lower than the cost of a classic store. Within the classic 
store, it is necessary to hire employees who will deal in management, sales and maintenance, 
while within an Internet store a large part of the business process is automatized. The 
overhead costs for the Internet shop is almost negligible. As with utilising most software 
solutions, the control interface can be accessed via any device with Internet access. If one 
wishes to change the price of a particular item, add or remove a product offered, change the 
description, etc., it can be done in timely fashion and independently. Unlike the classic store, 
the Internet store is open 24/7 and the work does not need to be overseen constantly, with the 
customers able to browse and order at their leisure. Classic store is often limited to the 
customers located in one’s immediate vicinity, while the Internet store allows the customers 
from other cities, counties or states to browse and procure the products offered. Classic stores 
are still popular thanks to the customer's habits and the desire to buy an item instantly 
accessible, felt, for the feeling of leaving the store with a shopping bag in one’s hand. The 
number of educated traders grows on a yearly basis, the classic stores have a higher number of 
employees. Companies that maintain brick-and-mortar stores continuously invest in employee 
education, in order to compete and survive within the demanding market, with various lectures 
and workshops being organized. All these activities need to be financed, so the prices are on 
average slightly higher than in the Internet stores, but also is generally the service quality. Also, 
the advantage of classic stores lies in the displayed samples, so one is able to view and test the 
product, which the Internet store does not provide. The classic store will definitely keep its 
customers by providing a smaller store format, with large shopping centres adapting to 
customers with a variety of products and services, as they have done thus far. 
 

Table 2. Comparison between classic stores and Internet store 

CLASSIC STORE INTERNET STORE 

Search through the store Browse the Internet 

Touching and feeling the product No contact with the product 

Personal service There is no personal contact with the sellers 

Various payment methods Card payment is the most common method 

Environment, fun and socializing Most often buying from one’s own home or at 
work 

Immediate delivery of the product Delivery of goods according to a certain legal 
deadline  

Reduced risk Risk 

Limited working hours Open 24/7 

Payment of rent space There are no rent fees 

Equipment costs There are no equipment costs 

The need to employ more workers No need to employ more workers 

Higher prices Lower price 

Limited offer Unlimited offer 

Source: http://web.efzg.hr/dok/TRG/PUT%20prezentacija_2013.pdf  
 
The customer is free to choose where to buy. If a customer wants a higher quality 

service, educated sellers and products that are immediately available for purchase, at a 
slightly higher price, will choose a classic, brick-and-mortar store. On the other hand, if the 
buyer seeks a somewhat lower price, is generally inclined to more affordable products and 
does not mind waiting, Internet store will be chosen. 

Conclusion 
The Internet is here to stay, an ever-present reality. It is used for finding various 

http://web.efzg.hr/dok/TRG/PUT%20prezentacija_2013.pdf
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information, sending e-mails and contacting people, with customers demanding both 
accessibility and quality. Internet commerce is an integral part of Internet business, one with 
the ultimate goal of generating revenue, improving client relationships, as well as increasing 
efficiency. Internet trade provides the opportunity for a better and more successful business 
operations of commercial entities. By utilising the Internet trade, experiences will accumulate, 
technology will improve and the overall benefits of Internet commerce will gain in importance. 
The frenzied way of life, coupled with the lack of leisure time, have turned shopping into a 
stressful endeavour. That's why today more and more individuals opt for online shopping, in 
order to save on time and achieve simpler and faster purchases. Internet shops are 
increasingly pushing out the practice of buying in classic stores, because they provide new 
and different business opportunities. Purchasing over the Internet changes consumer 
behaviour, due to the existence of immense choice, speed and ability to make a comparison 
to other Internet stores, both domestic and international. The Internet traders need to know 
how the customers make purchases or understand what a customer is looking forward to and 
to thus focus on providing such products and services. In Croatia, an increasing number of 
companies use their Internet business as one of the main forms for representing their 
businesses and business plans. This information is important and inspires the understanding 
of the importance of such a way of doing business. 

The Internet market is one of the world's largest emerging markets and it needs to be 
exploited. The Republic of Croatia wants, through its programme application, to encourage 
users to purchase online, but also to simultaneously minimize the possibility of various misuse 
of data during payments and exchanging information. It is precisely for this reason that a large 
number of users opt for classic stores. With the Croatian accession to the EU, some rules and 
regulations have changed, enabling a more easy and timely online purchases. In 2013, a 
lower percentage bought online (47%), while 76% of them used the Internet. The Republic of 
Croatia has not yet achieved its full potential of Internet usage and Internet shopping, but one 
must not ignore the yearly increase and the impact of Internet development on the Croatia’s 
economy. Various product categories are offered by e-Bay and Amazon. In the Republic of 
Croatia, most of the customers have started their online shopping experience by procuring the 
items through the latter companies. 
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Abstract 
The article affirms that among service cooperatives for entrepreneurs, an important 

role belongs to dental cooperatives. The dentists’ cooperatives are created to solve 
dentists’ professional problems. In attempt to achieve that goal, the cooperatives of 
dentists provide following basic services: purchase of all necessities for dental activities at 
wholesale prices, informational support and professional training of practicing dentists – 
members of the cooperative, establishing cooperation with various organizations. All this 
requires effective organization of the cooperative. Properly prepared project of the 
cooperative and its further successful implementation are the basis of its future efficiency. 
In global practice at the stage of creating a cooperative, the initiative group prepares a 
concept of the cooperative. This is in fact the project of creating a cooperative. This article 
describes the structure of the concept of the dentists’ cooperative. The meaning of the 
concept consists of several important points for its potential members. Firstly it’s forming a 
holistic view of the organization and specifics of the cooperative's activities, and secondly 
– preparing the main positions of the statute, as well as business and strategic plans. It is 
concluded that establishing of dental cooperatives is quite promising for modern dental 
practice of post-Soviet states. 

Keywords: cooperative, service cooperatives, dentists’ cooperatives, concept of a 
cooperative, dentist, stomatology. 

 
Сегодня большинство украинских стоматологических клиник и кабинетов 

являются частными, что обусловливает важные преимущества. Прежде всего 
формируется конкурентная среда, владелец клиники (стоматологического кабинета) 
сам управляет финансами, и сам осуществляет контроль за своим бизнесом. Это 
является свидетельством того, что в Украине постепенно формируется модель 
специализированного медицинского бизнеса. 

Однако, существует и целый комплекс проблем, сдерживающих развитие 
стоматологической отрасли медицины. К таким проблемам следует отнести 
отсутствие эффективного государственного регулирования рынка стоматологических 
услуг (стоматологические заведения открываются хаотично, без учета потребностей 
населения) несовершенство налогового законодательства затрудняет развитие 
малого предпринимательства в стоматологической отрасли; практически полное 
отсутствие доступа владельцев названного бизнеса к кредитным ресурсам, 
процентные ставки которых неприемлемы для начинающих; недостаточный уровень 
профессиональной подготовки выпускников профильных учебных заведений; 
ограниченный доступ мелких владельцев стоматологического бизнеса к 
специальные расходным материалам по более приемлемым ценам (постоянное их 
удорожание), значительное количество пациентов отказывается от медицинских 
услуг из-за невозможности оплатить их; вместо профилактической стоматологи 
вынуждены фокусироваться только на лечебной функции; отсутствие у 
практикующих стоматологов возможности получать профессиональное 
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сопровождение их деятельности, осуществлять оптовые закупки всего необходимого 
для ведения своей профессиональной деятельности и многое другое. 

Конечно, решение упомянутых выше проблем требует немалых 
организационных усилий и финансовых ресурсов. Однако следует отметить, что 
полное или частичное решение проблем стоматологической отрасли возможно при 
участии предпринимателей-стоматологов и стоматологических клиник в 
специализированных обслуживающих кооперативах. Кооперативы стоматологов 
(дантистов) успешно действуют на рынке стоматологических услуг многих ведущих 
стран мира – США, Германии, Италии и др. При этом они пока отсутствуют на рынке 
медицинских услуг Украины (как и других постсоветских стран), хотя являются 
перспективными экономическими организациями.  

Появление кооперативов стоматологов возможно лишь при условии 
комплексной пропаганды их реальных экономических и социальных преимуществ, в 
чем государство должно сыграть основную роль. А в случае появления 
инициативных групп возникнет необходимость подготовки типовых документов, без 
которых невозможно функционирование кооператива стоматологов. Прежде всего 
это: концепция, устав и правила внутрихозяйственной деятельности кооператива. 

При этом следует отметить, что в современной экономической науке стран 
постсоветского пространства эта важная проблема остается не разработанной. 
Целью этой статьи является рассмотрение структуры концепции кооператива 
стоматологов, что даст достаточно глубокое представление о его специфике.  

Концепцию кооператива стоматологов следует рассматривать как его проект. 
Очевидно, что в каждом конкретном случае такая концепция (проект) может 
приобретать определенные особые черты, в зависимости от видения задач 
кооператива инициативной группой, члены которой вместе с другими желающими 
станут совладельцами и одновременно пользователями его услуг. При 
формировании концепции обслуживающего кооператива стоматологов необходимо 
прежде всего принять во внимание потребности членов проектируемого кооператива 
и их возможности по организации необходимых услуг и источников формирования 
материальной базы. Названные моменты, при условии их согласования между 
всеми будущими членами-учредителями, могут стать основой указанной концепции 
(рис. 1). А она, в свою очередь, составит основу устава кооператива.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Типовая структура концепции обслуживающего кооператива 
стоматологов 

Составлен на основе: [2, с. 132]. 

 

В концепции, прежде всего, целесообразно акцентировать, что обслуживающий 
кооператив стоматологов создается на добровольных началах, путем объединения 
юридических лиц, а также, что он ориентирован на предоставление услуг 
исключительно своим членам, на основе сочетания личных и коллективных 
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интересов, с целью получения ими прибыли от ведения стоматологического бизнеса. 
Вышеуказанное является чрезвычайно важным для следующего этапа, который 
начнется после подготовки концепции кооператива – будущей его регистрации, и в 
частности, при обосновании неприбыльной природы кооператива с целью получения 
для него статуса неприбыльной организации. 

Идея кооператива отображается в четко сформулированной цели, которую, как 
уже отмечалось выше, включают во вступительную часть концепции. В кооперативе 
стоматологов основная цель состоит в предоставлении спектра услуг для 
сокращения индивидуальных расходов членов кооператива, связанных с 
осуществлением ими стоматологической бизнес-деятельности. Также концепция 
кооператива должна содержать перечень его задач и предмет деятельности. Задачи 
кооператива стоматологов могут заключаться в следующем: 

 предоставление услуг членам кооператива, обеспечивающих сокращение их 
индивидуальных расходов; 

 повышение жизненного уровня членов кооператива, защита их 
имущественных интересов и социальных прав; 

 создание системы экономической и социальной самопомощи членов 
кооператива; 

 привлечение при формировании пакета необходимых услуг дополнительных 
ресурсов, повышения трудовой и социальной активности членов кооператива; 

 создание и развитие инфраструктуры, необходимой для осуществления 
хозяйственной и иной деятельности кооператива с целью роста материального и 
социального благосостояния его членов и удовлетворения потребностей в услугах; 

 содействие устойчивому развитию и становлению основ демократического 
развития общества и международного сотрудничества специалистов-стоматологов. 

Описание предмета деятельности кооператива стоматологов, что также 
отражается в его концепции, дает наиболее четкое представление об услугах, 
предлагаемых членам для повышения эффективности их стоматологической 
деятельности. Ими могут быть такие: 

 поставки членам кооператива оборудования, оргтехники, мебели, запчастей и 
расходных материалов для организации и предоставления стоматологических услуг; 

 техническое обслуживание и ремонт стоматологической техники; 

 прокат стоматологической техники; 

 предоставление в аренду стоматологической техники; 

 организация специального (профессионального) обучения; 

 организация мероприятий для обмена опытом (конференции, круглые столы и т.д.); 

 оформление соответствующих документов для осуществления 
профессиональной деятельности членов кооператива; 

 информационное сопровождение стоматологической деятельности членов 
кооператива (консультации, создание и поддержка специального веб-сайта, издание 
собственного печатного органа и продукции рекламного содержания); 

 организация ознакомительных поездок (экскурсий) и стажировок, в том числе 
зарубежных, с целью обмена опытом, повышения квалификации членов кооператива 
и его наемных работников; 

 другие виды деятельности, не запрещенные законодательством, для 
обслуживающих кооперативов, включая требующих специального разрешения: 
лицензирования, патентования, сертификации. 

В концепции кооператива стоматологов целесообразно показать какие 
преимущества могут ожидать его члены (рис. 2).  
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Рис. 2. Прямые преимущества кооператива стоматологов для его членов 

Составлен авторами.  
 

Наряду с прямыми преимуществами в концепции такого кооператива 
целесообразно показать и новые возможности для профессиональной деятельности 
членов на рынке стоматологических услуг, которые открывает участие в 
функционировании кооператива. Следует акцентировать внимание на том, что члены, 
принимая активное участие в его деятельности могут получить целый спектр 
перечисленных ниже возможностей. Прежде всего, при условии участия в кооперативе 
стоматологов, вполне реально предлагать клиентам более привлекательные цены на 
услуги, по сравнению с ценами конкурентов. Это становится возможным в результате 
экономии при оптовой закупке товаров, необходимых для осуществления членами 
кооператива стоматологической деятельности. В этом случае действует простая 
закономерность: более дешевые приобретенные оптом через кооператив (вместе с 
другими членами) стоматологическая техника, оборудование, медикаменты, расходные 
материалы и т.д. – ниже их себестоимость для каждого отдельного участника закупки. А 
это, в свою очередь, открывает возможность формирования более низких цен на 
стоматологические услуги, предлагаемые клиентам, по сравнению с ценами 
стоматологов-конкурентов. При этом приобретенные кооперативом на оптовой основе 
(по поручению его членов) технологии и организация путем софинансирования 
профессионального обучения для групп сформированных из числа членов и наемного 
персонала, может существенно повысить качество услуг стоматологических кабинетов 
и клиник. 

Также в концепции кооператива следует упомянуть и еще одну возможность, 
которую открывает участие в кооперативе. Это – получение его членами в банках ранее 
недоступных кредитов путем применения договоров взаимного поручительства 
(солидарной ответственности) подписанных между членами-совладельцами 
кооператива. Такие договора обычно применяются в мировой практике в случае 
отсутствия у заемщика ликвидного залога и являются надежным средством 
обеспечения возврата кредитных ресурсов, предоставляемых кредитно-финансовыми 
учреждениями. Коллективный клиент в лице членов кооператива может получить 
льготы и при банковском обслуживании, и предоставлении услуг страховыми 
компаниями, что, как правило, доступны только крупным клиентам-предприятиям. 

Прямые 
преимущества 

обслуживающего 
кооператива 

стоматологов для 
его членов 

Обеспечение экономии путем выхода кооператива на прямых 
производителей или крупные оптовые торговые организации, предлагающие 

необходимое оборудование, инструменты, специальные материалы и 
медикаменты 

Техническое обслуживание и ремонт стоматологической техники  
по цене себестоимости 

Прокат стоматологической техники по минимальной цене  
(на уровне себестоимости) 

Повышение квалификации членов выборных органов управления и 
работников кооператива за счет организации специального 

(профессионального) обучения для обмена опытом 

Улучшение информационного обеспечения и сопровождения 

стоматологической деятельности членов кооператива 



 

117 

Отдельно в названной концепции целесообразно показать возможность 
формирования членами кооператива единого бренда, который в современной бизнес-
деятельности является залогом успеха предпринимателей. Его наличие имеет две 
важные стороны. Во-первых, корпоративный бренд обеспечивает высокую степень 
доверия потребителей, поскольку производитель таким образом демонстрирует им, что 
дорожит своим именем и положительным имиджем. Во-вторых, в случае поддержания 
надлежащего уровня качества стоматологических услуг всеми членами кооператива 
единственный бренд будет залогом лидерства на рынке [3, с. 338]. Применение 
единого бренда для всех членов кооператива стоматологов имеет ряд важных 
элементов, отражение которых в стратегии названного кооператива, сделает его 
еще более привлекательным для потенциальных его членов (рис. 3).  
                       

 

 

 

 

 

 

 

             

          

 

Рис. 3.  Возможные элементы единого бренда кооператива стоматологов 

Составлен на основе [1, 3]. 
 

Среди новых возможностей, о которых целесообразно вспомнить в концепции 
кооператива стоматологов, есть большая вероятность участия членов через 
кооператив (как организацию), в общегосударственных, региональных и местных 
программах поддержки предпринимательства. Будучи юридическим лицом, 
представляющим хозяйственные интересы коллектива предпринимателей-
стоматологов, кооператив может результативнее чем отдельно взятые его члены – 
субъекты мелкого стоматологического бизнеса, вести диалог (в определенной степени 
лоббировать интересы) на уровне местной и государственной власти о получении 
финансовой, технической и другой поддержки. По меньшей мере могут быть 
реализованы предложения, включенные с подачи кооператива в концепцию и 
программы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, в 
частности, в области стоматологии. Ведь стоматологические услуги непосредственно 
касается охраны здоровья широкого круга граждан. А кооператив, как уже отмечалось 
выше, способен помочь своим членам – представителям малого стоматологического 
бизнеса сформировать цены ниже среднерыночных. Это обстоятельство может стать и 
определяющим фактором при выборе получателя адресной государственной помощи в 
ходе реализации вышеуказанным концепций и программ. То же самое является 
важным преимуществом при сотрудничестве этой категории предпринимателей с 
организациями технической (в том числе и зарубежной) помощи. 

В концепции кооператива стоматологов обязательно следует подчеркнуть, что 
участие в нем может обеспечить возможность продвижения стоматологических услуг, 
предлагаемых членами кооператива на отдаленные (в т. ч. зарубежные) рынки. 
Кооператив путем софинансирования со стороны участников уже на начальном этапе 
деятельности на свои средства может содержать специального работника. А с 

Возможные элементы 

единого бренда 

кооператива стоматологов 

Совместное внедрение 

инноваций 

Реализация 

  авторских прав 

Единый  

логотип 

Единая маркетинговая 

стратегия 

Единственная рекламная 

стратегия 



 

118 

увеличением количества членов (при необходимости) нанять нескольких работников, 
приоритетной функцией для которых станет широкий спектр маркетинговых 
мероприятий – от поддержания специальной веб-страницы, до прямых контактов с 
потенциальными клиентами. 

Также в концепции кооператива стоматологов целесообразно указать, что данный 
кооператив, принимая участие в работе кооперативных организаций стоматологов 
(региональных, национальных, международных) станет частью национального и 
международного кооперативного движения. Такая возможность открывает перспективы 
для обмена профессиональным опытом, обучения, стажировок, в т.ч. за рубежных, а 
также при поддержке международных кооперативных организаций умело лоббировать 
интересы членов кооператива на национальном уровне, способствовать 
формированию общенациональной системы кооперативов стоматологов. 

Важной составляющей концепции кооператива стоматологов, по нашему мнению, 
должна стать четко описанная его внутренняя организационная структура. В частности, 
в соответствующем подразделе целесообразно описать функции выборных органов 
управления и наемного персонала кооператива (рис. 4), тем более, что это в 
дальнейшем составит основу соответствующих положений устава. При этом также 
считаем необходимым указать в концепции минимальное количество работников, что 
поможет более точно определить размеры вступительного и минимального паевого 
взносов членов кооператива. Это объясняется тем, что заработная плата является 
составляющей себестоимости услуг любого обслуживающего кооператива. 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Типовая структура органов управления обслуживающего кооператива 
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     * Выбирается в кооперативах, где членство превышает 50 человек 
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Традиционно концепция обслуживающего кооператива, независимо от его 
специализации, включает информацию по оценке возможностей потенциальных 
членов кооператива относительно участия в формировании его материально-
технической базы. В ходе решения данного вопроса, традиционно определяется 
перечень всего необходимого для обеспечения начального этапа функционирования 
кооператива. В данном случае основу составляет информация о необходимых 
помещениях и оборудовании. При формировании «списка необходимого» 
целесообразно обсудить в среде потенциальных членов-учредителей, что уже есть в 
их личной собственности. Таким образом можно найти помещение под офис и 
другое. Необходимое для деятельности кооператива имущество может быть 
передано будущими членами кооператива в аренду на взаимовыгодных условиях. 
Если в названном разделе концепции будут четко отражены возможности 
потенциальных членов кооператива относительно участия в формировании его 
материально-технической базы, то сразу же после регистрации устава, кооператив 
стоматологов сможет успешно начать свою деятельность. 

При этом заметим, что в концепции кооператива должны быть указаны 
предварительно определенные в ходе обсуждения между потенциальными 
учредителями его приоритеты. В данном случае руководство кооператива 
(правление и исполнительный директор) должны понимать сложность начального 
этапа деятельности, и не спешить реализовывать все проектируемые уставные 
задачи кооператива. Ведь большинство из них требуют, как значительных 
финансовых ресурсов, так и соответствующего опыта органов управления 
кооператива и, что не менее важно, профессиональной готовности работников. 
Поэтому в концепции может быть указана одна, и как исключение несколько из числа 
основных услуг, которые несложно организовать для членов уже на начальном этапе 
деятельности кооператива. 

Минимум первые полгода кооператив стоматологов может сосредоточить свою 
деятельность исключительно на оптовых закупках необходимого для осуществления 
текущей деятельности, в частности, инструментов, специальных материалов и 
медикаментов путем выхода на прямых производителей или крупные оптовые 
торговые организации. В случае такого решения инициативная группа кооператива 
должен отразить это в концепции, а также плане дальнейшего развития кооператива 
(в частности, в бизнес-плане с указанием последовательности реализации 
приоритетов). 

В концепции кооператива также целесообразно показать (с соответствующим 
обоснованием) размеры вступительного и паевого взносов. Это сделать не сложно, 
если будет указано (как отмечалось выше) стоимость основных составляющих 
материально-технической базы и их приблизительная рыночная стоимость. На 
основе этого можно составить бюджет кооператива, в который войдут текущие 
(помесячные и годовые) расходы. 

Имея общую сумму предстоящих расходов, проще определить размер 
вступительного и паевого взносов, разделив ее на количество членов-учредителей 
кооператива. При этом следует принимать во внимание три важных момента. Во-
первых, сумма вступительного взноса как правило, значительно меньше суммы 
минимального паевого взноса. В кооперативе есть и дополнительные паевые 
(кратные минимальному) взносы. Их внесение определяет принцип: «Больший 
объем услуг, которыми пользуется член кооператива – большее и его долевое 
участие (финансирование) в кооперативе». Во-вторых, если формирование 
материально-технической базы осуществляется за счет паевых взносов 
(обязательных и дополнительных), то средства, которые составляют вступительные 
взносы можно направлять на текущие расходы. В-третьих, паевые взносы могут 
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поступать от членов кооператива как в денежной, так и в материальной форме – 
помещение, техника и тому подобное. При этом, паевые взносы имея возвратную 
основу, в случае выхода члена из кооператива возвращаются только в денежной 
форме. Также следует заметить, что паевые взносы в материальной форме должны 
приниматься в кооператив только в случае необходимости. 

Таким образом, с учетом вышеупомянутого, при подготовке концепции 
кооператива стоматологов можно говорить о нескольких важных моментах для его 
потенциальных членов: формировании целостного представления об организации и 
особенностях деятельности кооператива, подготовке основных положений устава, а 
также бизнес и стратегического планов. При этом появление кооперативов 
стоматологов как в Украине, так и на всем постсоветском пространстве будет 
способствовать не только развитию бизнеса мелких субъектов предпринимательства 
– практикующих стоматологов и небольших стоматологических клиник. Оно может 
существенно отразится на ценовой политике в пользу их пациентов.  
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Abstract 
Direct marketing channels used until recently: personal sales, direct mail (as well as 

facsimile, voice mailbox), directory sales, telemarketing (telephone sales), television 
(advertising with immediate response, teleshopping, video text systems), as well as 
magazines, newspapers and radio, kiosks. 

Key words: planning ,  marketing campaign,  internet. 
 
І. Введение 
Одна из активно используемых стратегий маркетинговой политики компании - 

стратегия прямого маркетинга.Прямой маркетинг-это интегрированная 
маркетинговая система, в которой используется одно или несколько средств 
рекламы в целях получения измеримой реакции со стороны потребителя и/или 
совершения сделки. 

Каналы прямого маркетинга, использовавшиеся до недавнего времени: личная 
продажа, прямая почтовая рассылка (а также факсимильная связь, голосовой 
почтовый ящик), продажа по каталогам, телемаркетинг (продажи по телефону), 
телевидение (реклама с возможностью немедленного ответа, телемагазины, 
системы видеотекста), а также журналы, газеты и радио, киоски. Интернет является 
новейшим каналом прямого маркетинга и в этой роли он не менее, а иногда и более 
эффективен традиционных средств. Хотя некоторые компании по-прежнему отводят 
прямому и сетевому маркетингу второстепенную роль, многие уже практикуют 
интегрированные маркетинговые коммуникации, также имеющие название 
интегрированный прямой маркетинг (ИМП). Программы ИМП, сфокусированные на 
использовании в рекламе различных средств, как правило, оказываются во много 
раз эффективнее "одиночных" коммуникационных программ. 

Одно из условий успешной маркетинговой кампании – тщательное  
планирование. Необходимо четко определить ее цели, выделить целевых 
покупателей и рынки сбыта, проработать элементы предложения, протестировать их 
и установить критерии измерения эффективности кампании. Планируя 
маркетинговую кампанию в Интернете, следует учитывать следующий ряд факторов: 

 Интернет – это совокупность различных серверов, каждый из которых 
посвящен своей тематике, имеет свою аудиторию и свою посещаемость. При 
планировании своей маркетинговой кампании в Интернете тщательно определите 
список серверов, наиболее подходящих вам по привлекаемой аудитории. Именно 
качество аудитории, а не посещаемость должна быть самым главным критерием при 
выборе места в Интернете.  

 Направленная реклама в Интернете будет эффективна только в том случае, 
если вы сможете определить веб-серверы, которые посещает интересующая вас 
аудитория. При этом такая эффективность будет носить не только относительный 
характер, но и по своим количественным характеристикам не будет уступать 
традиционной рекламе в печатных изданиях. [1,4] 
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II.Изложение 
1. Реклама в поисковых системах 

Долгое время интернет и маркетинг были чужды друг другу, потому что многим 
бизнесменам использование интернета в маркетинге представлялось чем-то 
необычайно сложным и затратным. Однако постепенный рост рынка поисковой 
рекламы привлекал все больше и больше компаний, и использование интернета в 
качестве инструмента в маркетинге стало обычным явлением для бизнеса. 
Поисковая реклама дает необходимый результат, и именно поэтому сейчас 
невозможно представить комплексный маркетинг в сети Интернет без 
использования поисковой рекламы. Люди любят придумывать термины, 
описывающие узкие понятия. Так получается, что в процессе придумывания часть 
терминов приживается, а часть - нет. Там же, в процессе, термины зачастую 
конкурируют друг с другом. Так было и с понятиями «контекстная реклама» и 
«поисковая реклама». Какое-то время они использовались, как взаимозаменяющие. 
Частично это было связано с тем, что контекст размещался исключительно в выдаче 
поисковых систем. Прошло какое-то время, и крупные сервисы контекстной рекламы 
начали создавать рекламные сети, давая возможность сайтам зарабатывать на 
размещении объявлений. Последние публикации, выложенные в публичный доступ, 
касающиеся доли и посещаемости подобных сетей, относятся к 2007 году. Даже по 
приведенным в них данным можно сделать вывод, что количество переходов с 
рекламных сетей сопоставимо с количеством переходов с рекламы в поисковых 
системах. [2,4] 

Постепенно поисковая контекстная реклама стала частью контекста. Частью-то 
она стала, но деление на типы осталось: 

• Поисковая контекстная реклама демонстрируется справа или сверху 
поисковой выдачи. В качестве ключевого фактора, который определяет, будет 
показываться объявление или нет, выступает запрос, введенный пользователем в 
строку поиска. 

• Контекстная реклама может быть показана на любом из сайтов, входящих в 
рекламную сеть системы. Фактором выбора объявлений выступает или контент 
(содержание) сайта, или сохраненная в системе история действий и выбора 
пользователя (поведенческий таргетинг). 

В понятие «поисковая реклама» входит вся реклама в поисковых системах. Это 
не только контекст. На стартовых страницах разделов поисковых порталов 
показывается и стандартная медийная реклама (причем нередко в статике), а на 
страницах выдачи - медийно-контекстные баннеры (МКБ). Этот формат рекламы в 
поисковых системах выгодно сочетает в себе преимущества контекста и баннерной 
рекламы. Графическое (а зачастую еще и движущееся) изображение привлекает 
внимание, а принцип демонстрации информации, связанной по теме с содержанием 
страницы, позволяет показывать рекламу только тем людям, которые 
заинтересованы в ее содержании. Использование поисковой рекламы позволило 
вывести на новые высоты интернет, как инструмент маркетинга, и поставить его в 
один ряд с традиционными СМИ. Поисковая реклама позволяет обратить на товар 
или услугу внимание именно тех людей, на которых она направлена. Изучая 
специфику поисковой рекламы, эксперты MediaGuru предлагают решения по ее 
максимально эффективному использованию. [3,5]. 

 
2. Краткосрочные маркетинговые стратегии 

Наиболее эффективные инструменты - реклама и стимулирование сбыта. 
Максимальный эффект достигается при их сочетании. Оптимальным вариантом 
является использование интернета в рамках единой рекламной кампании 
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одновременно с привлечением других каналов распространения информации: 
прессы, радио, телевидения, наружной рекламы. При этом в случае применения 
микс-маркетинга, важно использование единого слогана и единых образов. Кроме 
того, краткосрочные стратегии больше всего подходят для продвижения товаров и 
услуг компаний мелкого и среднего бизнеса. В этом случае использование 
остальных каналов продвижения может сводиться к нулю. 

Из интернет-инструментов, используемых при реализации краткосрочных 
стратегий, наиболее эффективны: 

 баннерная реклама; 

 промо-сайт; 

 проведение викторин, конкурсов, розыгрышей, как в рамках собственного 

промо-сайта, так и в рамках других ресурсов, аудитория которых соответствует 

целевой аудитории продвигаемого товара. 

Использовать интернет для проведения краткосрочных PR-акций имеет смысл в 
следующих случаях: 

 поддержка вывода на рынок нового товара; 

 поддержка мероприятий по репозиционированию торговой марки; 

 антикризисное реагирование. 

В остальных случаях наиболее эффективны долгосрочные маркетинговые 
стратегии. 

 
3. Долгосрочные маркетинговые стратегии 

К наиболее эффективным инструментам реализации долгосрочных 
маркетинговых стратегий относится, в большей степени, развитие общественных 
связей и прямой маркетинг, в меньшей - реклама. 

Наиболее важные функции, которые выполняет долгосрочная маркетинговая 
программа по связям с общественностью в Сети, это: 

 Обеспечение более полного контакта с прессой (возможность оперативно и в 

полном объеме предоставлять позитивные новости о деятельности компании). 

 Поддержка при репозиционировании торговой марки. Интернет в данном 

случае представляется одним из самых дешевых инструментов. Повышение 

лояльности потребителя к марке путем вовлечения его в процесс деятельности и 

развития интернет-проекта, ориентирующегося на интересы потребителей. 

Повышение осведомленности потребителей через освещение в сетевых СМИ 

деятельности некоторого интернет-проекта. 

 

Таблица 1. Средство рекламы: Преимущества и Недостатки[2] 
Средство 
рекламы 

Преимущества Недостатки 

Газеты Гибкость; своевременность; высокий 
уровень охвата местного рынка; широкая 
аудитория; высокий уровень доверия 

Недолговечность; невысокое 
качество воспроизведения; 
небольшая "вторичная" аудитория 

Телевидение Сочетание изображения, звука и 
динамики; обращение непосредственно к 
чувствам; высокий уровень внимания; 
высокая степень охвата 

Высокая стоимость; насыщенность; 
мимолетность контакта; меньшая 
степень избирательности аудитории 

Прямая 
почтовая 
реклама 

Избирательность аудитории; гибкость; 
отсутствие рекламной конкуренции в 
пределах данного средства; адресность 

Относительно высокая стоимость; 
устоявшееся мнение о такой форме 
рекламы как о "макулатуре" 

Радио Массовость; высокая степень Только восприятие на слух; уровень 



 

124 

Средство 
рекламы 

Преимущества Недостатки 

избирательности по географическим и 
демографическим признакам; низкая 
стоимость 

внимания ниже по сравнению с ТВ-
обращениями; непродолжительность 
воздействия 

Журналы Высокий уровень географической и 
демографической избирательности; 
доверие и престиж; высококачественное 
воспроизводство; длинная жизнь; 
"вторичный" круг читателей 

Большие перерывы во времени 
между объявлениями; высокая 
вероятность досадных опечаток; нет 
гарантии своевременного появления 

Наружная 
реклама 

Гибкость; высокий показатель повторных 
контактов; низкая цена; отсутствие 
конкуренции 

Отсутствие избирательности 
аудитории; творческие ограничения 

 
Укрепление доверия потребителей к марке путем организации прямого диалога 

с представителями компании, при этом не только о продукте, но и о любых 
предметах, интересующих потребителя. 

 
Таблица 2. SWOT АНАЛИЗ КОМПАНИИ 

Сильные стороны компании 
Возможности компании  

во внешней среде 

1. Квалифицированный Сервисный центр 2. Быстрая реакция 
на заказ покупателя (звонок на оставленный им номер и 
договор о доставке товара на дом или в удобное ему место) 
3. Постоянное наличие нужного товара на складе 4. Удобный 
поисковик, на сайте существуют всевозможные разделы 
(консервы, сухие корма, аксессуары и т.д.) 5. Доставка на 
дом или в удобное вам место 6. Возможность выбрать день и 
время доставки 7. Большой ассортимент 

1. 1.Улучшение сервиса и 
сокращение времени на 
обслуживание 2. 2. Раскрутка 
сайта и привлечение на него 
клиентов 3. 3.Система 
алфавитного поиска нужного 
товара 4. 4.Новый более яркий и 
информационный дизайн логотипа 
и самого сайта 

Слабые стороны компании Угрозы внешней среды для 
бизнеса 

1. Товар указан лишь в логотипах данной марки, при поиске 
определенной марки возможна затрата большего времени, 
так как не всегда помнишь вид марки 2. Бесплатная доставка 
происходит только при заказе от 2000, что довольно дорого 
3. Сайт не достаточно ярко и красиво сделан, много 
информации, поэтому посетив сайт впервые возможно 
растеряться 4. Длинная система заказа (ввод многих данных, 
что тратит время) 

1.Изменение политики 
поставщиков товаров. 2.Спрос на 
товары 3.Выпускаемость 
продукции 

 
Формирование и укрепление имиджа марки или компании путем совместных 

акций с известными сетевой аудитории личностями, проектами. [1,4] 
Распространение маркетингового сообщения компании вне сайта. Этот набор 

инструментов увеличивает информационное покрытие и подразумевает прямое 
воздействие на аудиторию (прямой канал коммуникаций). Нужно быть осторожным 
при использовании этих инструментов и учитывать интересы клиентов. Так как 
кнопка Закрыть, Добавить в Спам, Отписаться всегда под рукой у Интернет 
пользователя. 

• E-mail маркетинг 
Конечно не является изначально производным Интернет маркетинга, но они 

неразрывно связаны. Современные e-mail кампании (иногда даже директ маркетинг) 
представляют собой рассылку писем, персонализированных, рассылаемые на 
частные адреса по списку рассылки. Современные письма, как правило, созданы при 
помощи html и содержат гиперссылки, которые приводят клиентов на сайт компании 
или микросайт. Эффективность таких кампаний составляет 2-5%. 
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• Агрессивный маркетинг (Invasive Marketing) 
Всплывающие окна (”Pop-ups” и “Pop-Unders”), трояны, программы отслеживания 

- это негативные методы привлечения внимания клиентов или сбора данных 
пользователей. Исследование показывает, что этот метод очень рискованный, 
используется с огромной осторожностью, или вообще исключается, так как рынок 
навсегда свяжет ваш бренд с тем, какие методы продвижения вы использовали. 

• RSS 
RSS стал методом получения пользователями дополнительной информации 

по запросу. Для более подробной информации об использовании данного 
инструмента стоит прочитать Six RSS Resources for the Internet Professional or Web 
Strategist <http://www.web-strategist.com/blog/2006/11/25/rss-resources/>, когда вы 
будете готовы применять на практике, то читайте Web Strategy: Understanding 
Syndicated Feeds for your Corporate Website <http://www.web-strategist.com/blog/ 
2007/01/25/web-strategy-understanding-syndicated-feeds-for-your-corporate-website/>. 

 
III. Заключение  
Интернет-маркетинг имеет свои ограничения. Одна из наиболее серьезных 

особенностей болгаского  Интернета - это ограниченное количество пользователей. 
Эта особенность может стать ограничением в маркетинговой кампании общедоступных 
потребительских продуктов, потенциальная аудитория которых исчисляется десятками 
миллионов. В этом случае наиболее эффективно использовать традиционные 
маркетинговые/рекламные средства, такие, как популярные газеты, журналы и 
телевидение. С другой стороны, эта особенность может стать источником 
существенной экономии средств при достижении необходимой вам целевой аудитории.  
Кроме того очевидного факта, что все пользователи Интернета - это компьютерщики, 
проведенные на ряде российских серверов, исследования показали, что пользователи 
Интернета обладают целым рядом других интересных особенностей: среди 
пользователей Интернета достаточно высокий процент владельцев пластиковых 
карточек, мобильных телефонов, автомобилей, домашних компьютеров и тому 
подобных "предметов роскоши". Это означает, что социальный уровень и уровень 
доходов пользователей Интернета достаточен для продвижения так называемых 
"штучных товаров", то есть более-менее дорогих, технологичных товаров и услуг и 
использование Интернета может существенно сэкономить ваши расходы при 
проведении маркетинговой кампании такого рода товаров и услуг. 
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Abstract 
In order to identify the most probable and timely development options, the economic 

and social forecasts become pertinent remedies for determining the development 
objectives either of the branch or of the society. Therefore, the forecasts become decisive 
factor in the activities of scientific formulation and argumentation of the strategy and tactics 
of economic and social growth, and the efficiency of economical international affairs 
management. 

The analysis of the foreign trade of the Republic of Moldova showed that the biggest 
share in the national exports is agrarian and agro-food products. That's why the present 
article perform a depth study in analyzing and determining the potential of agrarian sector 
development using modeling and forecasting techniques based on time series adjustment, 
regression and correlation functions to predict trend and development potential of the 
agriculture sector. 

Cuvinte-cheie: management, statistică, modele econometrice, metode, dezvoltare, 
dinamică, regiune, potențial, evoluție, analiză, date,  terenuri agricole, gospodării agricole, 
recensământ, investiții, subvenții, afaceri internaționale 

 

În prezent, s-a produs o schimbare calitativă a conceptului de capacităţi regionale 
care funcţionează nu doar pentru pieţele regională şi naţională, dar şi pentru piaţa 
mondială. 

În acest sens, autorul consideră, că pentru a determina cadrul obiectului de gestiune 
al activității economice externe a Republicii Moldova drept regiune, trebuie, mai întâi, să 
se definească astfel de noțiuni ca: regiune, potenţialul regiunii, potenţialul de export 
regional. 

Astăzi, există o mulţime de definiţii pentru potenţialul regiunii ca o categorie 
economică. În lucrările sale, economiştii fac referinţe la acest termen, vorbind de fondurile 
acumulate de resurse în teritoriu pentru un anumit interval de timp care, constituind active 
de lucru, asigură dezvoltarea economică a regiunii. De asemenea, de multe ori, prin 
conceptul „potenţialul regiunii” se subînţeleg capacităţile de resurse ale regiunii, 
determinate prin metoda de evaluare a randamentului total prin implicarea în procesul de 
producţie a resurselor regiunii care sunt disponibile, dar din anumite cauze rămân 
neutilizate. Se întâlnesc referinţe la această categorie economică, când este vorba de 
totalitatea indicatorilor comparativi din teritoriu – sociali şi economici – care determină 
atractivităţile investiţionale [2]. 

Autorul consideră că potenţialul include totalitatea de factori economici din spaţiul 
zonei care exercită influenţă asupra dezvoltării teritoriale şi nu doar constată situaţia 
curentă din zonă, oferind bază pentru extrapolarea celor mai valoroase tendinţe întru 
optimizarea unor verigi în dezvoltarea ulterioară a potenţialului de export regional. 

Analiza dinamicii disponibilităților de terenuri aferente activităților agricole din 
regiunea Republica Moldova, în perioada ultimilor 15 ani, denotă o reducere continuă a 
suprafeței agricole (Figura 1), și respectiv a ponderii acestora în suprafața totală țării. Din 
aceste considerente considerăm oportun analiza dinamicii suprafețelor agricole și 
gospodăriilor agricole din Republica Moldova pentru a avea o imagine clară la evoluția 
factorului esențial care influențează direct dezvoltarea sectorului agrar 
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Tabelul 1. Suprafața agricolă a Republicii Moldova – date empirice, și ajustate 
conform modelului liniar 

Anii 
Suprafața 

totală  
(mii ha) 

Terenuri 
agricole (mii 

ha) 

Cota 
terenurilor 

agricole (%) 

Variabila 
timp 

Valori 
ajustate 

(f.lineară) 

Erori 
(f.lineară) 

  yi gi t Y(lin) ei(lin) 

A 1 2 3 4 5 6 

2002 3384,6 2538,7 75,01 1 2530,63 8,07 

2003 3384,6 2533,8 74,86 2 2527,75 6,05 

2004 3384,6 2528,3 74,70 3 2524,87 3,43 

2005 3384,6 2521,6 74,50 4 2521,98 -0,38 

2006 3384,6 2518,2 74,40 5 2519,10 -0,90 

2007 3384,6 2511,8 74,21 6 2516,22 -4,42 

2008 3384,6 2506,2 74,05 7 2513,34 -7,14 

2009 3384,6 2503,6 73,97 8 2510,45 -6,85 

2010 3384,6 2501,1 73,90 9 2507,57 -6,47 

2011 3384,6 2498,3 73,81 10 2504,69 -6,39 

2012 3384,6 2498,0 73,80 11 2501,80 -3,80 

2013 3384,6 2497,8 73,80 12 2498,92 -1,12 

2014 3384,6 2500,1 73,87 13 2496,04 4,06 

2015 3384,6 2499,7 73,86 14 2493,16 6,54 

2016 3384,6 2499,6 73,85 15 2490,27 9,33 

Total       

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor Biroului Național de Statistică [1]Sursa: elaborat 
de autor în baza datelor statisitice,  BNS  

 
Reprezentarea grafică a dinamicii suprafețelor aferente agriculturii în Republica 

Moldova se observă destul de sugestiv dinamica recesivă a disponibilităților agricole 
(figura 1). 

 

 
Fig. 1. Dinamica suprafeței agricole în Republica Moldova (2002-2016)                                     

și trendul liniar aferent 
Sursa: Elaborat de autor în baza datelor Biroului Național de Statistică [1]Sursa: elaborat 
de autor în baza datelor statisitice,  BNS  
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În scopul identificării legității de manifestare în timp a disponibilităților de teren agricol 
și ajustării termenilor seriei de timp, se va proceda la o analiză cu ajutorul modelelor trend 
de forma: 

etfy  )(  (1) 

unde: y - valorile fenomenului ce se prognozează; 
t - variabila timp; 
e - variabila prin care se exprimă reziduurile modelului. 

Prin urmare, în cazul suprafeței agricole disponibile, se va aborda o serie dinamică 
de forma: 

   nity
ii

,1;   - numărul de termeni empirici (ani) ai seriei cronologice. 

Un prim model de ajustare a seriei privind suprafețele agricole disponibile în perioada 
2002-2016 va fi modelul linear: 

ebtay   (2) 

Unde a și b reprezintă parametrii modelului trend, cu semnificația: 
a - ordonata la origine; 
b - modificarea variabile rezultative y, ca urmare a modificării variabile t 
Identificarea modelului de regresie și determinarea estimatorilor acestui model s-a 

realizat în cu ajutorul instrumentelor de analiză a datelor (Data analysis) din cadrul 
procesorului tabelar MS Excel. Modelul trend linear prezintă rezultate destul de bune, care 
pot fi judecate în baza indicatorilor de fiabilitate ale modelului de regresie, prezentate în 
tabelele de rezultate ale analizei regresiei [4]: 

 
Tabelul 2.Rezultatele analizei regresionale, conform modelului trend liniar 

SUMMARY OUTPUT 
 

ANOVA 

Regression Statistics 
 

  df SS MS F 
Significance 

F 

Multiple R 0,911058 
 

Regressio
n 1 2327,042 2327,042 63,48232 2,34E-06 

R Square 0,830026 
 
Residual 13 476,535 36,65654 

  Adj. R 
Square 0,816951 

 
Total 14 2803,577       

Standard 
Error 6,054465 

       Observations 15 
                

  
Coefficien

ts 
Standard 

Error t Stat P-value 
Lower 
95% 

Upper 
95% 

Lower 
99,0% 

Upper 
99,0% 

Intercept 2533,516 3,289743 770,1259 
1,13E-

31 2526,409 2540,623 2523,607 2543,426 

  -2,88286 0,361823 -7,96758 
2,34E-

06 -3,66453 -2,10119 -3,97277 -1,79295 

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor Biroului Național de Statistică [1] 
 

Conform informațiilor prezentate în tabelele de rezultate, modelul trend liniar este dat 
de relația: 

ttbay 88.25.2533ˆˆˆ   (3) 

Astfel, suprafața agricolă (conform datelor ajustate) în momentul inițial al analizei 
(t=0), ceea ce corespunde anului 2002, a fost de cca a=2533,5 mii ha., iar modificarea 
medie anuală în perioada 2002-2016 a fost de -2,88 mii ha., ceea ce înseamnă o reducere 
medie anuală a terenurilor cu destinație agricolă. 
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După cum s-a menționat anterior, calitatea modelului este destul de acceptabilă, 
ceea ce se dovedește prin indicatorii de intensitate a corelației și prin testele statistice, 
aplicate estimatorilor parametrilor modelului (a și b) – testul T [5]: 

Raportul de determinație -
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conform cărui circa 83% din variația suprafeței agricole se explică prin variația 
variabilei timp; 

Coeficientul corelației multiple - 
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care indică o intensitate puternică3 a legăturii dintre variabilele corelate (suprafața 
agricolă Y și timp t). 

La fel, și testul Fisher, cu ajutorul cărui se testează calitatea generală a modelului 
(ajustării): 
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(5) 

Elementele necesare determinării statisticii Fisher sunt prezentate în tabelul 3. 
 

Tabelul 3. Elemente ale testului ANOVA 
Componentele 

dispersiei 
Suma pătratelor 

Numărul de grade 
de libertate 

Dispersia corectată 

Totală (TSS)  

n

i
yy

1

2
)(  1n  
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1

2
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Sursa: Elaborat de autor în baza datelor Biroului Național de Statistică [1] 
 

Rezultatele analizei ANOVA - Testul Fisher  indică o valoare calculată suficient de 
mare a statisticii Fisher [5]: 

 knpFF
calc




 ,1 48.63
1 

, cu o semnificație destul de mare - 6
1034.21


 p , 

încât modelul pare a fi destul de bine specificat. 

                                                 
3  2,00  R , nu există o legătură semnificativă; 

 5,02,0  R , există o legătură slabă; 

 75,05,0  R , există o legătură de intensitate medie; 

 95,075,0  R , există o legătură puternică; 
195,0  R , putem vorbi de o legătură relativ deterministă (funcţională) 
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Fig. 2. Distribuția erorilor conform modelului trend liniar 

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor Biroului Național de Statistică [1] 
 

Prin urmare, modelul trend liniar descrie bine dinamica suprafeței agricole din 
Republica Moldova din perioada 2002-2016. Cu toate acestea, diagrama distribuției 
erorilor prezintă o legitate aproape perfectă conform funcției parabolice (figura 3), deși se 
presupune că acestea ar trebui să se manifeste aliator, încât o parte din legitatea de 
manifestare în timp a fenomenului abordat cu ajutorul funcției liniare se conține în erori. În 
aceste împrejurări vom aborda o altă funcție de ajustare, și anume funcția trend putere, 
dată de relația: 

eaty
b
  (6) 

cu funcția de regresie dată de relațiile: 

b
tay
ˆ

ˆˆ  , sau în formă logaritmată - )ln(ˆ)ˆln()ˆln( tbay   (7) 

Estimarea acestui model se va realiza similar procedurii de estimare a modelului 
trend liniar, iar rezultatele vor fi prezentate în Tabul. 4 și grafic, în figura .3. 

 
Tabelul 4. Rezultatele analizei regresionale, conform modelului trend putere 

SUMMARY OUTPUT 

 

ANOVA 

Regression Statistics 
  

df SS MS F Significance F 

Multiple R 0,97172 

 

Regression 1 0,000418 0,000418 220,1388 1,58E-09 

R Square 0,944239 

 

Residual 13 2,47E-05 1,9E-06 

  Adj. R Square 0,93995 

 

Total 14 0,000443       

Standard Error 0,001378 

       Observations 15 

       
         

 
Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 99,0% Upper 99,0% 

Intercept (lnY) 7,841203 0,000946 8292,124808 4,31E-45 7,83916 7,843246 7,838354 7,844051 

(T) -0,00699 0,000471 -14,8370759 1,58E-09 -0,00801 -0,00597 -0,00841 -0,00557 

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor Biroului Național de Statistică [1] 
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Fig 3. Dinamica suprafeței agricole în Republica Moldova (2002-2016)   

și trendul putere aferent 
Sursa: Elaborat de autor în baza datelor Biroului Național de Statistică 

 
 
Astfel, modelul trend putere are forma: 

007.0ˆ

3,2543ˆˆ xtay
b

  (8) 

Prin urmare, suprafața agricolă, ajustată cu ajutorul modelului trend putere, în 
momentul inițial al analizei (t=0), ceea ce corespunde anului 2002, a fost de cca a=2543,3 
mii ha, iar pe parcursul perioadei 2002-2016 aceasta s-a redus în medie pe an cu cca 
0,699%. 

 
Fig. 4. Distribuția erorilor conform modelului trend putere 

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor Biroului Național de Statistică [1] 
 
În acest caz valorile, ajustate în baza trendului putere, descriu mult mai bine dinamica 

suprafeței agricole, generând erori de ajustare inferioare modelului trend liniar (figura 4), 
determinând astfel o calitate a modelului mult mai favorabilă decât în cazul anterior. Situația 
expusă poate fi argumentată și prin indicatorii de bonitate a modelului, printre care [5]: 

 Raportul de determinație - 944.0
2

/


ty
R , conform cărui circa 94,4% din variația 

suprafeței agricole se explică prin variația variabilei timp. 

 Coeficientul corelației multiple - 972.0
/


ty
R , cu semnificația unei legături 

funcționale dintre variabilele corelate. 
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 Testul Fisher -  knpFF
calc




 ,1 14.220
1 

, în condițiile unei semnificații 

masive - 9
1058.11


 p , încât modelul devine mult mai bine specificat, cu o distribuție 

a erorilor modelului, care nu urmează o legitate atât de strică. 

Odată caracterizat drept model pertinent de ajustare a suprafeței terenurilor agricole 
din republică pentru perioada 2002-2016, în continuare se va încerca realizarea unor 
estimări previzionale în baza modelului trend putere. Astfel, o simplă extindere a 
variabilei timp ne va permite determinarea valorilor de prognoză pentru următorii cinci ani 
(2017-2021), situație prezentată în coloana 8 a tabelului 5.  

 
Tabelul 5. Suprafața agricolă a Republicii Moldova - date empirice și ajustate 

conform modelului putere 

Anii 
Suprafața 

totală  
(mii ha) 

Terenuri 
agricole  
(mii ha) 

Cota 
terenurilor 

agricole (%) 

Variabil
a timp 

Variabila 
timp 

logaritmată 

Valori 
ajustate  
(f.putere) 

Erori 
(f.putere) 

Limita 
inferioară 
ajustată 

Limita 
superioară 

ajustată 

  yi gi t Ln(t) Y(putere) ei(putere
) 

  

A 1 2 3 4 7 8 9 10 11 

2002 3384,6 2538,7 75,01 1 0,000 2542,81 -4,11 2538,70 2543,26 

2003 3384,6 2533,8 74,86 2 0,693 2531,23 2,57 2529,19 2532,76 

2004 3384,6 2528,3 74,70 3 1,099 2524,03 4,27 2520,99 2526,63 

2005 3384,6 2521,6 74,50 4 1,386 2518,92 2,68 2515,19 2522,30 

2006 3384,6 2518,2 74,40 5 1,609 2514,95 3,25 2510,70 2518,94 

2007 3384,6 2511,8 74,21 6 1,792 2511,71 0,09 2507,04 2516,20 

2008 3384,6 2506,2 74,05 7 1,946 2508,98 -2,78 2503,95 2513,88 

2009 3384,6 2503,6 73,97 8 2,079 2506,60 -3,00 2501,27 2511,88 

2010 3384,6 2501,1 73,90 9 2,197 2504,51 -3,41 2498,91 2510,11 

2011 3384,6 2498,3 73,81 10 2,303 2502,64 -4,34 2496,80 2508,53 

2012 3384,6 2498,0 73,80 11 2,398 2500,94 -2,94 2494,90 2507,11 

2013 3384,6 2497,8 73,80 12 2,485 2499,40 -1,60 2493,16 2505,80 

2014 3384,6 2500,1 73,87 13 2,565 2497,98 2,12 2491,57 2504,61 

2015 3384,6 2499,7 73,86 14 2,639 2496,66 3,04 2490,09 2503,50 

2016 3384,6 2499,6 73,85 15 2,708 2495,43 4,17 2488,71 2502,47 

Total          

2017   73,70 16  2494,46  2487,43 2501,50 

2018   73,67 17  2493,40  2486,22 2500,60 

2019   73,64 18  2492,40  2485,08 2499,74 

2020   73,61 19  2491,46  2484,01 2498,94 

2021   73,59 20  2490,57  2482,99 2498,17 

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor Biroului Național de Statistică [1] 
 

Pentru asigurarea unei credibilități mai avansate pentru valorile prognozate ale 
suprafețelor agricole, va fi elaborată prognoza pe intervale, prin corectarea valorilor 
ajustate cu limitele de încredere date de relația [4]: 
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, 2 k  - reprezintă estimatorul abaterii medii pătratice al 

erorilor modelului trend. 
Prin urmare, intervalele de încredere pentru cazul suprafețelor agricole, pentru 

perioada retrospectivă (2002-2016) și pentru cea prospectivă (2017-2021) vor fi 
următoarele: 



 

133 

2

2

ˆ2

2

ˆ

)(

)(1
ˆ

)(

)(1
ˆ

tt

tt

n

n
StYY

tt

tt

n

n
StY

i

p

YcritpTpT

i

p

YcritpT


















  10 

 
Valorile limitelor inferioare și superioare ale prognozei suprafețelor agricole pentru o 

probabilitate de p=0,99, pentru perioada retrospectivă (2002-2016) și cea prospectivă 
(2017-2021), sunt prezentate în tabelul x.5 coloanele 10 și 11, iar reprezentarea grafică 
arată destul de sugestiv situația empirică (reală) pentru perioada 2002-2017, valorile 
punctiforme ale prognozei pentru perioada 2017-2021, și limitele de încredere pentru 
acestea (figura 5). 

 

 
Fig. 5. Evoluția suprafețelor agricole în perioada 2002-2016 și prognoza conform 

modelului trend putere pentru perioada 2017-2021 
Sursa: Elaborat de autor în baza datelor Biroului Național de Statistică [1] 

 
În împrejurările descrise, putem afirma cu o probabilitate de 99%, că și pe viitor 

suprafața agricolă din Republica Moldova se va reduce, dar cu ritmuri din ce în ce 
mai lente, încât spre orizontul previzional (anul 2021) ne putem aștepta la o suprafață 
agricolă cuprinsă între 2482,99 și 2498,17 mii ha, ceea ce va reprezenta ponderi 
aproximative, cuprinse între 73,3% și 73,8%, situații inferioare cu 1,67 și 1,22 puncte 
procentuale (pp) față de 2002 și cu 0,20 și 1,15 pp mai mici decât în anul 2016. 

II.  Caracterizarea calității distribuției suprafețelor agricole 
Cunoașterea concentrării/împrăștierii distribuțiilor, reprezintă unul din obiectivele cu 

ajutorul cărora se descrie calitatea distribuțiilor unor colectivități studiate după anumite 
variabile. În cazul dat ne propunem să caracterizăm uniformitatea distribuției gospodăriilor 
agricole după suprafețele disponibile, cu ajutorul indicatorilor concentrării. 

Coeficientul Gini a fost propus de economistul, statisticianul și demograful italian 
Corado Gini (1884-1965), fiind o expresie cantitativă cu care se reprezintă de regulă 
concentrarea fenomenelor, sau cu alte cuvinte uniformitatea distribuțiilor unor colectivități 
studiate după anumite caracteristici. 

În cazul de față statistica Gini (Raportul Gini – RG) va fi exploatată pentru verificarea 
distribuției gospodăriilor agricole după suprafețele recoltate de către acestea. 

Relația de calcul a RG se prezintă astfel: 
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Elementele de calcul se regăsesc în tabelul repartiției gospodăriilor agricole după 
suprafețele recoltate constatate la momentul recensământului agricol din anul 2011 
(tabelul 6). 

 
Tabelul 6. Distribuția gospodăriilor agricole din Republicii Moldova după suprafață 

și elementele de calcul al raportului Gini 

Grupa de 
suprafața 

(ha) 

Număr
ul  

Gos.Ag
ic. 

Suprafața 
(ha) 

gYi gXi F(Yi) F(Xi) 
F(Xi)*F(Yi

+1) 
F(Xi+1)*F

(Yi) 

25000 și 
peste 

49 187953 5,43E-05 0,083775 5,43E-05 0,083775 2,58E-05 1,27E-05 

1000-2500 229 338693 0,000254 0,150964 0,000308 0,234739 0,000215 0,000124 

500-1000 550 378419 0,00061 0,16867 0,000918 0,403409 0,000801 0,000499 

200-500 963 314416 0,001067 0,140143 0,001985 0,543552 0,001453 0,001159 

100-200 621 89860 0,000688 0,040053 0,002673 0,583605 0,001959 0,001613 

50-100 617 44425 0,000684 0,019801 0,003357 0,603406 0,002453 0,002063 

30-50 638 24568 0,000707 0,010951 0,004064 0,614357 0,002888 0,002522 

20-30 574 13886 0,000636 0,006189 0,004701 0,620546 0,004202 0,002969 

10-20 1868 24980 0,00207 0,011134 0,006771 0,63168 0,012335 0,004501 

5-10 11509 74138 0,012756 0,033045 0,019528 0,664726 0,090339 0,015652 

2-5 104996 306985 0,116376 0,136831 0,135903 0,801556 0,801556 0,135903 

până la 2 779600 445216 0,864097 0,198444 1 1 
  

Total 902214 2243540 1 1   0,918227 0,167018 

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor Biroului Național de Statistică [1]. 
 
Astfel, distribuția gospodăriilor agricole din Republica Moldova, după suprafața 

terenurilor agricole administrate în anul de recensământ agricol (2011), indică o 
concentrare mai mare a gospodăriilor cu o suprafață mai mică, ceea ce poate fi 
demonstrat și prin estimația cantitativă Gini [5]: 

751208.0167018.0918227.0..
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Prin urmare, raportul Gini înclină spre o valoare destul de mare a raportului Gini, de 

0,75. Cu cât repartiția gospodăriilor va fi mai dezechilibrată (prezență a concentrației), cu 
atât raportul Gini va fi mai mare, iar apropierea de unitate prezintă o dezechilibru total al 
distribuției, și viceversa, un echilibru absolut al repartiției va determina valoarea zero al 
raportului Gini. Situația respectivă poate fi prezentată și de curba concentrării Lorenz, care 
se va suprapune cu bisectoarea cadranului în cazul unei distribuții echilibrate, și se va 
îndepărta de la aceasta, odată cu creșterea distorsiunii în repartiția gospodăriilor studiate 
după terenurile agricole deținute (figura 6). Experiența țărilor dezvoltate prezintă situații 
cu o concentrare mai puțin accentuată, pe când în țara noastră, diferențierea 
gospodăriilor agricole este mai accentuată. 
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Figura 6. Curba concentrării Lorenz pentru gospodăriile agricole după terenul 

disponibil la recensământul agricol (2011) 
Sursa: Elaborat de autor în baza datelor Biroului Național de Statistică [1] 
 

În concluzie putem spune că creşterea potenţialului de dezvoltare a sectorului agrar 
este imposibilă doar pe seama eforturilor proprii ale întreprinderilor agricole în contextul 
actual al Republicii Moldova unde conform datelor analizate se denotă o reducere medie 
anuală a terenurilor cu destinație agricolă. Acest fapt fiind cauzat de insuficienţa de fonduri 
monetare şi de lipsa investiţiilor din afară [3].  

În această împrejurare, apare întrebarea acută cu privire la stimularea potenţialului 
investiţional al sectorului. Este absolut evident că în toate regiunile Republicii Moldova 
există o sumedenie de probleme ce reţin utilizarea lor eficientă. Reieşind din acestea 
autorul evidenţiază următoarele: strategiile care nu au fost elaborate în regiuni pentru a 
folosi potenţialul investiţional, un program-cadru pentru realizarea acestei strategii, 
elaborarea şi implementarea actelor normative de reglementare a activităţii de investiţii, 
precum şi lipsa unei bănci pentru proiecte de investiţii pentru investitorii străini cu 
justificările economice necesare. 
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Abstract 
The paper identifies the components of the human resources management system, 

the issue of the human resources management system efficiency appreciation is 
approached, and human resources management policies are defined. Similarly, it is 
presented how to establish and implement human resources management policies, and 
how to identify the human resources policies characteristics in various organizations.  

 Keywords: human resources, human resources management system, human 
resources management activities, human resources management policies 

 
1. A systemic vision on the human resources management  
1.1. Elements of the human resources management system 
Human resources management (HRM) is conventionally defined as a set of activities 

by which procurement, development and conserving of human resources needed by an 
organization to accomplish its goals, is ensured. Such a conception regarding human 
resources management emphasizes, first of all, the description of the component activities, 
without trying to explicit the specific objectives followed, by the accomplishment of these 
activities. Therefore, a reformulation of the human resources management is necessary, a 
systemic approach, widely extended at the moment, which will open the path to a global, 
coherent vision in this field, which offers the possibility of integrating the phenomena.  

In general, the system is defined as an entity made up of differentiated and 
interdependent parts, each of them bringing a specific contribution to its creation and 
maintenance. In order to highlight the dynamic and evolving character of a complex, social 
reality, we can define the system, as a set of differentiated and interdependent elements, 
completing and renewing a cycle of activities, using the same resources in view of 
producing the desired results. 

This definition highlights the principal components of the system. 
a) Desired results. Any system tries to produce one or several results that would be 

used by other systems. The results wished for (followed) represent the very reason of a 
system to exist. They allow delimiting a system by programs of activity. In the same time, 
the measure in which the the desired results are accomplished highlights the functioning 
and effectiveness of the system. 

b) Activities Activities represent the entirety or sequence of actions that should be 
taken in order to achieve the desired result (or results).   

c) Resources (inputs). The range of resources usually includes human resources, 
technology, equipment, financial means and information. 

d) Feed-back. Feed-back is information generated by the system in view of 
highlighting the degree of accomplishment of the desired results. When it is necessary, 
this information allows corrections to be brought in allocating resources, in passing 
activities for payment or in formulating objectives.  

e) Distribution. This component of the system monitors the produced results to be 
included in the environment, so that they would become resources for other user systems.  

Observations. It should be noticed, regarding the functioning of the system and its 
components that any system operates in a given environment and each of its components 
or the entirety of its components are interdependent. The environment is characterized by 
a multitude of forces that makes the functioning of the system easier, or, on the contrary, 
hinders it. 
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In short, there are two types of environment; 
• microenvironment including the entirety of factors found in the immediate vicinity 

of the system directly acting on it; 
• macro-environment including the entirety of factors acting on it. 
The nature and intensity of the relations a system has with its environment differ from 

one system to another. In this sense, a distinction is made between: 
• open system – communicating with its environment, so that it would obtain and 

use information allowing it to make adaptations necessary for its survival. 
• Closed system – communicating a little with the environment, thus depriving itself 

from the information necessary for its adaptation. This type of system tends sooner to 
generate, by its own internal functioning, the information required to maintain its 
equilibrium. 

Considering the above, the notion of system can be represented as in Fig. 1. 
 

 
Fig. 1. Symbolic representation of a system 

 
As a system, human resources management is made up of the following elements: 
a) Desired (pursued) results. In order to point out the finalities of human resources 

management, we should start from the objectives and needs of the user system (the 
organization as a whole and each of its components). In short, the organization’s objective 
is production of goods and services to satisfy the specific needs of a population in the 
conditions of satisfying its own members. Therefore, we speak about an objective of 
economic nature (productivity), and one of a human nature (satisfaction). Consequently, 
one can say that productivity and satisfaction are the two terms human resources 
management system focuses on.  

The system can hardly maximize both possible variants. In general it can choose 
between several possible variants:  to favour productivity, damaging the satisfaction of the 
individuals and groups; to favour satisfaction of individuals and group, damaging 
productivity; to try to find equilibrium between the two. 

This last variant is taken into consideration by most of the theoreticians and 
practitioners. They believe that personnel function is not a function of total optimization of 
the existing needs (often impossible); looking for optimal equilibrium, variable from one 
moment to another is recommended, so that the expectations of some or of others 
(individual-owner, manager) to be satisfied as far as possible. 

This third path seems to be more realistic, since it best corresponds to the reality of a 
modern organization, with an often divergent work environment, that is a human context 
where people’s expectations and aspirations are rarely totally compatible with the 
exigencies regarding the organization’s profitability. 

Resources Activities Results 

Feed back 

Distribution 

Micro-environment 

Macro-environment 
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This observation becomes more obvious when a there is a Union counterpoint, 
capable of mediating conflicts or to bring them to surface. 

For a long time, especially in the period of intense popularization of the human 
resources management school, managers believed that an increase of work satisfaction 
should normally be transposed into a productivity increase. Nevertheless, the results of 
many research works do not always confirm the causality relation between the two 
variables. There are situation where: 

• Productivity of an individual improves as a result of a modification of technology or 
production process; work satisfaction does not necessarily improve; 

• Satisfaction is increased as a result of a modification of the physical work 
conditions; this does not necessarily lead to a higher productivity; 

Considering these aspects, we consider that productivity and work satisfaction are 
two distinct finalities of the human resources management system. 

In order to respond to these economic and human exigencies, human resources 
management pursue the following results; 

• Provide the organization with adequate personnel quantitatively and qualitatively, 
according to the existing jobs; 

• Provide personnel’s relative stability; 
• Offer the individuals and groups the possibility of finding responses to their 

expectations and needs, in other word, to create and maintain a satisfactory and value 
creating work environment.  

b) Activities. Human resources management activities can fall into two large 
categories: 

• Those offering operational dimension; 
• Those conferring operational dimension. 
Operational dimension is made up of the best specific activities, which can be 

logically and temporarily ordered: 
• Determining general and policy objectives, providing efficient use and equitable 

handling of resources; 
• Fixing a cultural support allowing dividing responsibility and authority among 

hierarchic authorities and specialists in the field of human resources or revision of the 
existing structures; 

• Assets planning; 
• Providing necessary human resources, involving: job description and required 

qualification; recruitment; selection; admission in the organization. 
• Development of human resources, namely: appreciation of performances and 

potential; determining training needs; developing training programs; running training 
actions; assessment and monitoring. 

• Conserving human resources, namely: job assessment; fixing a remuneration 
system; administration of social advantages; activities related to promotion decisions; 
transferring, increasing or reducing number of employees; discipline administration; health 
and safety programs development and administration. 

Organizational dimension. All activities pertaining to this dimension have serious 
impact on the organizational climate, being able to improve or damage it; 

Without pretending to present an exhaustive list of activities related to the 
dimensional organization of human resources management, we mention a few: 

 Outline, with the help of the involved personnel, the necessary directions of action, 
as they result from the psycho-social inquiries performed; 

 Revision or adopting a management philosophy compatible with the new values of 
the society and with the expectations of the individuals or work groups; 
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 Setting up, when it is necessary, new forms of work organization, such as vertical 
enrichment of tasks, creating semi-autonomous work groups, or modification of work 
schedules; 

 Modification of the management system, so that the members of the organization 
would feel involved in the achievement of the objectives set up. 

c) Resources. In the resources category we can identify: resources currently used by 
the enterprise, and which should be differently allocated to achieve its objectives; 
resources that are found in the organization environment (external labour market) and 
which can be engaged by the organization; specialists and technicians in human 
resources management; financial or budgetary resources that will be used in human 
resources function related programs; information coming from the environment or 
generated by the system;  a multitude of instruments in the form of models, tests or 
questionnaires, serving to handle information. 

d) Feed-back. Feedback reaction implies information coming from the analysis of the 
results obtained in the system. This information is reintroduced in the system and allows 
resources allocation. 

 In order to correctly appreciate the results obtained, it is necessary for them to be 
defined as accurately as possible.  

Observations Human resources effectiveness can be appreciated with the help of 
two large groups of indicators: 

• indicators expressing the degree of accomplishment of economic objectives: 
added value / average number of personnel; production/man-hour; percentage of 
personnel fluctuation (per categories) and replacement costs;  frequency and severity of 
occupational accidents and involved costs; percentage of personnel that satisfies the 
exigencies of the attributed tasks. 

• Indicators expressing the degree of accomplishment of human objectives: level of 
satisfaction noticed based on a psycho-sociologic  questionnaire and level of desired 
satisfaction; percentage of fluctuation due to psycho-sociologic causes; percentage of 
absenteeism per categories of personnel; percentage of occupational accidents(frequency 
and severity)due to psycho-sociological factors;  percentage of hours lost due to 
spontaneous work interruptions or illegal work interruptions; money invested to improve 
work conditions; difference of salary between those paid in the organization and those 
from other organizations for the same occupations etc. 

 
1.2. Human resources management system and its environment 
The analysis of the environment in which human resources management system 

works implies, first of all, to make the distinction between micro-environment, as a set of 
factors internal to the organization, directly influencing human resources management, 
and macro-environment, that is, the economic, cultural, legal and political context, directly 
acting on human resources management. 

1) Micro-environment factors (internal to the organization). 
a) Management philosophy – value system of the managers, their conception 

regarding the individual in a work organization.  The managers, who are more likely 
attracted by the X theory of McGregor, will tend to favour productivity as opposed to work 
satisfaction, giving a ‘production’ impulse to the human resources manager. 

b) Enterprise dimension. In small organizations, responsibilities regarding human 
resources management should be assumed only by the hierarchically superior, since they 
cannot benefit of a human resources compartment, as in the large organizations. 

c) Fluctuations in the production of goods and services that can influence the degree 
of stability of human resources and the security of the jobs. 
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d) Nature of interpersonal relations in the management team. A conflict or lack of 
cooperation in the management team can damage the interpersonal or work relations 
climate, at the scale of the entire organization. 

e) Presence of a Union. In the organizations where the Union is powerful, negotiation 
and administration of a collective work agreement takes much time in the human 
resources management director’s schedule, or his collaborators, whereas in an 
organization with no Union, the management in the field of human resources management 
can play on the margin of operation more comfortably.  

f) Technology used. Technology used in the production of goods and services largely 
determines the nature of activities and the necessary qualifications. Essentially, a 
technology for manufacturing series products, for example, determines divided and 
repetitive activities, the worker’s labour being slightly debased, although recent 
experiences show that not always the role of technology is decisive and that, for one and 
the same technology, there may be different forms of conception and repartition of labour. 

g) Culture of an organization. In conservative and bureaucratic organizations, human 
resources management decisions will sooner be centralized and based on the compliance 
of rules and procedures. In liberal or participative organizations, decision centres will be 
lower, favouring the participation of the people involved.  Rigidly structured organizations 
meet several difficulties in the mobilization of human resources in the production effort, 
unlike the supple and decentralized organizations.  

2) Macro-environment factors(external to the organization). 
Without making an inventory of all the factors presiding social-cultural and economic 

transformations in a society, we wish however to indicate, in broad lines, the principal 
trends that should call the attention of the present or future human resources managers. 

a) In cultural plan: work value.  In liberal societies work is considered an expense of 
effort and energy, necessary to production and distribution of goods and services, which 
have an exchange value.  This definition however does not satisfy everyone.  Therefore, 
we try to regroup various meanings given in time to the notion of work. Thus, we speck of: 
imposed labour and labour as source of autonomy and personal progress. Along the time, 
these meanings adapted to various epochs, and led to different visions.  In Antique Egypt, 
Greece and in the Middle Ages, work was mainly imposed. Later, by industrialization in 
liberal societies, there were several options, in a certain degree it was possible to choose 
one’s work or change it.  Nevertheless, there were a series of restrictions: personal (that 
is, a set of aptitudes and knowledge an individual possessed); organizational (that is, 
exigencies of organizations which regulated behaviours); social (which made work a 
source of income) 

Besides being compulsory, labour can also have an alienation character, which was 
amplified with the widespread application of mechanization and automation.  Work is 
perceived as a factor of alienation when the executors are not allowed to situate 
themselves in the production process and to sense the structure and significance of the 
entirety and/or when the individual is not allowed to exercise control over the conditions of 
execution, cleanness, light etc. 

Industrialization made the mandatory, useful and estranged character of work more 
obvious; in the same time it determined the occurrence and development of activities 
whose principal objective is a rigorous control and a wider autonomy regarding execution 
conditions.  It also led to rethinking the work and organization, so that the new 
opportunities of expression and self-accomplishment might be possible. This is in fact one 
of the new aspirations of more and more workers in the active population.  

b) Knowledge development and spreading. Efficient use of human resources is 
largely based on knowing the structures of the organization, the functioning of an 
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organization, understanding the factors that might explain the behaviours of individuals 
and groups.  

The schools of thinking and the research works referring to these aspects are: 

 Psycho-technique. Hugo Munsterberg was the first who made systematization in 
his work "Psychology and Industrial Efficiency". It is about selection tests capable of 
measuring de degree of adequacy of individual differences to use them in the selection of 
an individual, according to the exigencies of the activities (tasks) concerning him. 

   Taylorism. Considering that industrialization is characterized in the same time by 
an effort of intensive use of technology, and by the application of rational organization 
principles in work organization, taylorism was an important school of thinking for the 
human resources management. 

 School of human resources. Its major contribution is knowledge of the structure 
and functioning of of work groups. It made possible a better grasp of the reality of the 
organizations’ informal dimensions, as well as of the complexity of work motivation and of 
control. 

 Sciences regarding behaviour. This school of thinking regroups disciplines such 
as organizational psychology, sociology of organizations and social anthropology. As 
opposed to the school of human resources, where the lessons took a ‘gospel’ like turn, 
the sciences regarding behaviours try to be ‘scientific’, by the way in which they approach 
phenomena, and base their conclusions on their own observations and research. 
Contribution of sciences regarding behaviour is based on the following subjects; 

 Work motivation of the individual; 
 Determining individual behaviour and the mechanisms of modification of these 

behaviours; 
 Impact of various management philosophies on the behaviour of individuals and 

groups (expl. X and Y Theory) 
 Training in interpersonal relations; 
 Psychological dimensions of remuneration systems; 
 Tasks restructuring (enrichment, widening); 
 Study of interdependency relationships between work satisfaction and productivity; 
 Methodology of implanting cultural and social exchanges at organization scale 

(organizational development) 

 Social-technical systems. Systemic approach, borrowed from biology and 
cybernetics, supplies the reference framework for a new understanding and explanation of 
organizational phenomena. Instead of considering separately the activity of an individual 
and the technology applied, social-technical approach is interested in the set of factors 
that might explain the behaviour of the individuals and groups at work. 

  This approach was developed by Emery and Trist from the Tavistock Institute of 
Human Relation(London); it serves as a basis for introducing new forms of labour 
organization  especially for implementing semi-autonomous work groups. The concept of 
industrial democracy is affirmed, characterized by a direct participation of the workers in 
planning, organizing and monitoring their own work, at the level of various structural links. 

c) Work institutes. Human resources management within the organizations is equally 
influenced by the role played by the work institutes in the climate of relations existing at a 
certain moment between the three social partners: state, employers, Unions. 

 Movement of the active population towards public services, accompanied by a 
powerful effort of progressive syndication of these sectors, made the state abandon its 
exclusive role of legislator in the field of work relations, becoming active partner at the 
table of negotiations. This action, as well as the influence of the ideological orientation of 
certain large Union centres, which regroup most of the personnel of these sectors, made 
the work relations acquire a political turn. 
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d) Changes intervened in the workforce composition (structure). The modifications 
that intervened in the structure of the workforce are numerous and various, of which we 
note: 

 increase of the share of the personnel in services; 

 increase of the share of the personnel working in automated production 
processes; 

 the tendency of the young to reject or refuse divided jobs; 

 increase of schooling level compared to the former generations, which makes 
work not to be regarded as the only sources of income; 

 making the young sensitive to the notion of dialogue and participation, as early as 
in their school years,  makes them to demand more and more the right to participate in 
decision making and to promote due to their own work in the organization; 

 increase of the share of women in the personnel. 
All these aspects influence human resources management. 
e) Technological progress. Application of new knowledge and competition exigencies 

in a liberal economy make technological changes necessary. These changes create a 
feeling of insecurity in the individuals whose qualifications do not correspond with the new 
tasks. 

Automation of manufacturing and distribution procedures entail a gradual substitution 
of physical efforts with intellectual ones, and invites to an intensification of the effort of 
updating the knowledge and habits within work organizations. 

f) Economic circumstances. Variations occurring at the level of goods and services 
demands determine modifications of the number of necessary personnel. 

 
2. Human resources management policies 
2.1. Definition of human resources management policies 
When asked whether they have human resources management policies, most of the 

managers will be tempted to say yes. They will be in difficulty, however, when they will try 
to describe their nature and content. Generally it is supposed that these policies are 
known by those assuming managerial responsibilities, even if those are not always written 
down. 

In the enterprises where there is a Union, personnel policies are always included in 
various clauses of the collective work contract, clauses covering important aspects of 
human resources management: hiring, training, promotion, just and equitable handling of 
the workforce, starting from an individual and collective basis etc. 

Presentation of such an unwritten policy and associated with other existing 
regulations, is not sufficient for the efficient and value creating us of human resources. 
Therefore, without excessively formulating, and without encouraging bureaucracy, written 
presentation of human resources policies is recommended, as well as their circulation. 

Human resources management policy reflects the intentions, attitudes, and 
objectives of the top management in the field of procurement, conservation and 
development of human resources. It is the expression of the pursued objectives and 
means used, being in the meantime an orientation and action guide for those assuming 
managerial responsibilities. 

In order to clarify the notion of human resources management policy, the following 
examples can be given: 

a) in the field of personnel selection: candidates having family relations with the 
employees of the organization should not be employed; 

The motives for such a policy can be the following: 
 The care to avoid influence that a family relation can have on the decision of hiring 

and promotion; 
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 Maintaining objectivity and equity. The selection of a candidate for a job should 
have in view, as far as possible the following criteria: ability (skill, knowledge); experience; 
education, intelligence, character; physical health etc. 

b) in the field of promotion, policies can be adopted where: 
 Personal merits should be the basic criterion to decide a promotion. In equal 

situations, the years worked should be an aspect to be considered; 
 As far as possible, it is recommended to promote workers from the inside of the 

enterprise, before resorting to external ones; 
c) In training the principal objective is to ensure each the possibility that three – four 

times in their professional lives, to make a training effort oriented according to the 
objectives of the enterprise and function of the competencies and wishes of the individual. 

 
2.2. Formulating human resources management policies  
The initiative for developing or reformulating policies belongs to human resources 

director, but the final approval is given by the managerial team. 
The initiative of developing or reformulating policies belongs to the human 

management director, but the final approval is given by the managerial team. 
In view of developing human resources management policies, the human resources 

manager, together with his/her collaborators, should collect and process the following 
information regarding: 

• the nature of the problems confronting the hierarchic persons in charge, when they 
make decisions in the field of hiring, allocating the staff, training, promotion as well as 
problems coming up in complying with the collective agreement and in the application of 
internal regulations; 

• the nature of complaints made by the workers and officers regarding inequitable 
handling of the individuals; 

• the results of psycho-sociological inquiries pointing out the satisfaction or lack of it, 
regarding the entirety of work conditions in the organization; 

• the range of Union demands separating those that are policy objects from those 
that will be discussed at the negotiation table; 

•  the nature of complaints (lack of satisfaction) that had already gone through 
various stages of appeal and are the object of auditions in front of a council of arbitrage or 
arbitrator, if the enterprise is syndicated. 

With this information, the human resources director can make a first draft of policies, 
mentioning for each: the viewed objective, sequence of activities for implementing the 
policies, associated procedures and regulations for applying the policies,  category of 
personnel viewed by the policy, general conditions of implementation, (costs involved, 
moment of enforcement, duration, etc.). This first project edited by the human resources 
manager is studied, reviewed, and finally approved by the managerial team. 

Policy approval by the managerial team is not accidental. The enterprise’s 
management thus assumes that it supports the policy in the field of human resources, 
which in these conditions becomes more important. 

 
2.2. Implementation of human resources management policies 
In order to be implemented, policies should be communicated as a rule in written 

form. This will allow a better uniformity in construing its substance, and will offer the 
possibility of resorting to the text, when certain elements are forgotten. For larger 
companies, where there is a higher mobility at the level of managerial resources, this 
precaution is even necessary. Similarly, policies should be circulated and explained to all 
concerned in its implementation, therefore informing sessions should be organized. Policy 
implementation involves a certain degree of ‘control’, a monitoring by the human 
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resources directors and his/her collaborators. They will check the realism and 
effectiveness of the policy, and in this sense the following questions will be answered: 

 In what measure the policy facilitates the accomplishment of the viewed objective? 

 Is the policy inscribed in the legal provisions (regulations) regarding non-
discrimination, hiring, training work schedule, hygiene and safety of the staff? 

 In what measure the policy, both as its substance and as its implementation, is 
compatible with the management philosophy of the organization and its characteristics? 

In order to assist the human resources manager in answering these questions, we 
propose two very simple observation charts, which correlate the characteristics of an 
organization and the content of policies in the field of human resources management. This 
instrument is based on the hypothesis that a “certain type of organization agrees with a 
certain type of human resources management policies”. The reasoning starts from 
considering two organization types: conservative and innovating. 

Table 1 presents an observation chart of human resources management policies in a 
conservative type of organization. 

 
Table 1. Observation chart of human resources management policies in a 

conservative type organization 

Indicators of organizational 
 conservatism de 

Aspects of 
human 

resources 
management 

Policies substance 

• Management favours X theory; 
• Decision making is centralized and is 

not based on the participation of 
those concerned 

• Communication is one way, from top 
to base  

Procurement The basic criterion for selection of 
individuals is technical qualification, 
with the help of psychometric tests or 
with adequate attestations. 

• Authority is circumscribed in the job 
area; 

• Good work division and a detailed 
description of tasks; 

• Formalism in social relations. 
Multiplication of rules and 
procedures;  

• Conflicts are solved by arbitrage; 
• Objectives are unilaterally 

determined; 
•  Centralization of administrative 

control. 
 

Conserving Motivation of the staff only by 
monetary instruments (salaries, 
remuneration according to 
profitability, profit repartition, social 
advantages). Strict application of 
regulations regarding delays and 
absences. Promotion according to 
the years worked. Fixed work 
schedule. Ensuring job performance. 
Maintain a conventional system of 
appreciation of the staff. 

 Changes occur following a major 
crisis 

 

Development Training to increase productivity. 
Career plans without consulting 
those concerned. Priority in acquiring 
of technical skills. 

 
Table 2 presents an observation chart of human resources management policies 

in an innovative type organization. 
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Table 2. Observation chart of human resources management policies in an 
innovative type organization 

Indicators of an innovative type 
organization 

Aspects of human 
resources 

management 
Policies substance 

• Managers favour Y theory; 
• Decision making is circulated 

within the organization; 
• Two ways change of information 

and communication 

Procurement Obtain professionally qualified personnel 
leading to increase of social interaction 
capacity. 

Select personnel capable to implement 
management philosophy and practices. 

• Management adapted to 
individuals and concrete situations; 

• Flexibility in description and 
execution of tasks;  

• Openness and honesty in 
interpersonal relations; 

• Solving conflicts by discussions 
and negotiation. 

 

Conserving Personnel motivation with emphasis 
especially on psychological instruments, then 
monetary, which ensures assuming increased 
responsibilities and possibilities of 
accomplishment at work. 

Structuring tasks, so that they favour 
autonomy of individuals or groups involved in 
their execution. Involvement of the individuals 
in the assessment of their own efficiency and 
potential. 

• Consulting and negotiation in 
determining objectives; 

• Separated control 
responsibilities; 

• Expected changes make the 
object of consultancies or ‘collective 
decisions’.  

Development Individuals are offered the opportunity of 
acquiring polyvalence, if they wish, if the 
organization demands it. 

Individuals are allowed to formulate their 
own plan of development.  It is tried to 
reconcile individual development plans with 
the long-term exigencies of the organization. 

 
3. Conclusions 
Human resources management policy reflects the intentions, attitudes and objectives 

of the top management in the field of procurement, conserving and developing human 
resources. 

Human resources management policy is the expression of the objectives pursued 
and the means used, being in the same time an orientation and action guide for those who 
assume managerial responsibilities. 
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Международное кооперативное движение выступает сегодня одним из важных 
направлений международной интеграции. В условиях глобализации, которая имеет много 
негативных социально-экономических последствий, международная интеграция кооперативных 
систем базируется на соблюдении кооперативных принципов хозяйствования и тем самым 
реально способствует решению проблем безработицы и бедности в мире. Учитывая социальную 
направленность международного кооперативного движения, оно фактически становится 
альтернативной формой развития международных отношений XXI века, которые способны 
обеспечить социально ориентированный устойчивый экономический рост как в развитых, так и 
в странах с переходной экономикой. 

Глобализацию невозможно остановить. Глобальное развитие кооперации будет происходить 
в условиях жесткой конкуренции. Поэтому кооперативные организации должны объединяться и 
сотрудничать не только в рамках отдельных стран, но и на международном уровне. 

В экономически развитых странах действуют эффективные кооперативные системы, 
которые сложились благодаря наличию разнообразных форм кооперативного движения, 
способствовавшие социально-экономическому развитию. В свою очередь, социально-
экономическая деятельность влияла на количественное, качественное и структурное развитие 
кооперации. 

В тех странах, где рыночная экономика достигла высокого уровня развития, кооперативная 
идея обогащалась новым содержанием кооперативной практики. В начале XXI века в мире 
насчитывалось более 700 тыс. кооперативов и их союзов. Кооперация объединяет 80 млн. человек. 
Если учесть членов их семей, то речь может идти о 28 млрд. человек, то есть о 40% человечества. 
В США, например, членством в кооперативах охвачено более 100 млн. человек. С 47тыс. 
кооперативов более 20 имеют ежегодный товарооборот, который превышает 1 млрд. долларов. 

О высокой конкурентоспособности кооперативных предприятий и организаций 
свидетельствуют также их высокие позиции в мировом рейтинге ведущих компаний мира, 
публикуемых журналом Forbes. Так, французская банковская группа Credit Agricole является 
лидером на рынке банковских услуг Франции и занимает 16 место в рейтинге крупнейших 
региональных банков мира, а немецкая кооперативная сеть BayWa занимает 23 место среди 
крупнейших специализированных магазинов мира. В общем суммарный оборот крупнейших 300 
кооперативных банков и кредитных союзов в рейтинге Clobal – 300 за 2014 год превышает 240 
млрд. долларов США. Кооперативные банки и кредитные союзы продемонстрировали высокий 
уровень устойчивости во время мирового финансового кризиса. В то время как другие банки 
сворачивали свою деятельность и несли убытки, кооперативные банковские учреждения наоборот 
наращивали объемы кредитования. 

Кооперативное движение активно влияет на развертывание малого и среднего бизнеса, 
последовательно «подтягивает» его к наиболее эффективным, конкурентоспособным формам. 
Оно играет значительную роль в решении социальных проблем: создании новых рабочих мест, 
преодоление безработицы, повышении семейных доходов. 

Истории известны высокие темпы развития кооперации в сельском хозяйстве. 
Формирования кооперативных фермерских хозяйств дали мощный толчок развитию 
агропромышленной сферы. 

Важное место в европейском кооперативном движении занимает потребительская 
кооперация. Главной задачей европейских потребительских кооперативов, объединенных в 
международную организацию Еврокооп (Euro Coop), является защита интересов своих пайщиков 
и потребителей, лоббирование и продвижение идей потребительской кооперации на 
общеевропейском уровне. 
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В последнее время сделано много конкретных шагов в направлении активизации 
сотрудничества потребительской кооперации Украины с авторитетной европейской 
кооперативной институтом (Euro Coop). На шестом собрании Совета Укоопсоюза было принято 
историческое решение стать полноправным членом этой организации. 23 марта 2012 года 
делегация Укоопсоюза впервые за свою историю приняла участие в заседании Правления 
объединения Euro Coop в Риме (Италия). 

Перспективными направлениями сотрудничества Укоопсоюза с организацией Euro Coop 
могут стать участие в обучении и тренингах, совместных консультациях (по вопросам внедрения 
стратегии устойчивого развития в сферах производства и потребления, защиты окружающей 
среды и повышения экологической чистоты продукции и т.п.), поиск деловых партнеров среди 
кооперативных предприятий из 18 европейских потребительских союзов для реализации 
совместных инвестиционных и внешнеторговых проектов, доступа к программам технической 
помощи Евросоюза. 

Одним из приоритетных направлений повышения эффективности хозяйствования 
предприятий потребительской кооперации, а следовательно и усиления их экономического и 
экспортного потенциала, должно стать внедрение новых кооперативных форм интеграции с вновь 
созданными предприятиями частной и коллективной форм собственности. Именно 
потребительская кооперация должна стать центром интеграции сельскохозяйственных 
предприятий на кооперативной основе, ведь предприятия и организации системы имеют 
значительный опыт и давние традиции кооперации в различных сферах хозяйственной 
деятельности. При этом основными формами кооперации в сельском хозяйстве Украины должны 
стать такие новые формы хозяйственных образований, как производственные, снабженческие, 
сервисные, маркетинговые, кредитные кооперативы, а также совместные предприятия. 
Приоритетными сферами деятельности таких объединений определим совместную эксплуатацию 
сельскохозяйственной техники и использования топливно-масляного сырья, предоставления 
различных услуг, деятельность на локальных рынках продукции агропромышленного комплекса, 
кредитное направление и тому подобное. Эффективность деятельности таких кооперативных 
образований свидетельствует положительный опыт хозяйствования в странах Европы и США. 

Исходя из зарубежного опыта и современного состояния международного сотрудничества, 
одной из важнейших задач развития международного сотрудничества потребительской 
кооперации Украины является не только расширение круга связей с зарубежными фирмами, но и 
формирование международных экономических, технических и социальных связей на 
долгосрочной основе с кооперативными организациями зарубежных стран. При этом особенно 
актуальным является использование возможностей работы в отдельных комитетах и 
подразделениях МКА (по вопросам сельского хозяйства, банковского и страхового дела, 
информационных технологий и т.п.) и других кооперативных, в частности европейских, 
институтах. 

Украинской кооперации нужно активнее использовать существующие единство 
международного кооперативного движения для получения передового опыта ведения 
кооперативного бизнеса, поиска деловых партнеров для реализации совместных инвестиционных, 
инновационных или внешнеторговых проектов. Важнейшим заданием для нас должно стать 
усиление конкурентоспособности кооперативов путем их идентичности, становление их гарантом 
устойчивого развития государства. 

Выводы: Реализация кооперативной идеи в международном кооперативном движении 
является одним из важных импульсов прогрессивных сдвигов всей мировой экономики. 
Кооперация сочетает те производства, которые выделяются в результате углубления разделения 
труда и специализации, объединяет различные сферы человеческой деятельности с 
одновременным технологическим и организационным их совершенствованием и обновлением, 
переводом на новые системы управления. В кооперативном движении заложены наиболее 
привлекательные демократические и гуманистические черты прогрессивного развития 
человечества. Поэтому это движение будет развиваться, будет распространяться и 
совершенствоваться, занимая все более весомые позиции в цивилизационном процессе. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены правовые основы государственной поддержки 

сельскохозяйственных кооперативов в России на современном этапе. При этом 
поддерживается точка зрения о необходимости принятия единого закона о 
кооперации, содержащего основные понятия, принципы, определяющего правовое 
положение отдельных видов кооперативов и основные направления их 
государственной поддержки, что будет способствовать развитию кооперации в 
целом и сельскохозяйственной кооперации, в частности. Проведен анализ 
Рекомендаций по разработке программ развития сельскохозяйственной кооперации в 
субъектах Российской Федерации и сделан вывод о необходимости принятия в 
комплексе региональных нормативных правовых актов, закрепляющих меры 
государственной поддержки по таким направлениям, как законодательная, 
финансовая, организационная и т.п. 
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Введение 
Кооперативы играют важную роль в развитии государства, поскольку они 

одновременно выполняют и экономические, и социальные функции. На современном 
этапе социально-экономического развития России основной задачей государственной 
аграрной политики является обеспечение продовольственной безопасности. Как 
справедливо отмечают отдельные исследователи, «производство, переработка, 
транспортировка, хранение и реализация сельскохозяйственной продукции возможны 
путем экономической кооперации различных видов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. Механизм интеграции – сельскохозяйственные кооперативы. Их 
развитие невозможно без создания правовых, экономических, организационных и иных 
условий деятельности»[1, стр. 199].Иными словами, без соответствующей современным 
целям и задачам государственной поддержки. В настоящее время Правительство 
Российской Федерации и Министерство сельского хозяйства Российской Федерации все 
большее внимание уделяют развитию кооперации. Вопросы совершенствования 
государственной поддержки и стимулирования сельскохозяйственной кооперации 
неоднократно подымал и Президент РФ В.В. Путин.  

 
Цель настоящего исследования – проанализировать правовые основы 

государственной поддержки сельскохозяйственных кооперативов в России на 
современном этапе и сформулировать концептуальный подход к совершенствованию 
законодательства по вопросам государственной поддержки в сфере 
сельскохозяйственной кооперации. 
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Результаты и обсуждения 
Резолюция МОТ № 193 призывает государства-участники проводить политику 

поддержки кооперативов и формировать правовые рамки, соответствующие характеру и 
функциям кооперативов и базирующиеся на кооперативных ценностях и принципах[2]. 
При этом содействие развитию кооперативов с учетом кооперативных ценностей и 
принципов следует рассматривать в качестве одной из основ политики национального 
экономического и социального развития [3, стр. 24-31]. 

В России государственная поддержка сельскохозяйственной кооперации 
осуществляется на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Согласно 
Федеральному закону от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ (ред. от 23.04.2018 г.)«О 
сельскохозяйственной кооперации» государство стимулирует создание и поддерживает 
деятельность кооперативов путем выделения им средств из федерального бюджета и 
бюджетов субъектов Российской Федерации для приобретения и строительства 
перерабатывающих и обслуживающих предприятий, создания кредитных и страховых 
кооперативов на основании разработанных планов и прогнозов развития территорий и 
целевых программ, осуществляет научное, кадровое и информационное обеспечение. 
При приватизации государственных предприятий по переработке сельскохозяйственной 
продукции и оказанию услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям законами и 
иными нормативными правовыми актами предусматривается преимущественное право 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов на участие в приватизации данных 
предприятий[4]. 

Учитывая, что сельскохозяйственный кооператив – организация, созданная 
сельскохозяйственными товаропроизводителями и (или) ведущими личные подсобные 
хозяйства гражданами, на сельскохозяйственную кооперацию распространяется 
Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 264-ФЗ (ред. от 29.07.2018 г.) «О развитии 
сельского хозяйства», который предусматривает государственную поддержку 
сельскохозяйственным товаропроизводителям[5].К сельскохозяйственным 
товаропроизводителям относятся сельскохозяйственные потребительские кооперативы 
(перерабатывающие, сбытовые (торговые), обслуживающие (в том числе кредитные), 
снабженческие, заготовительные). 

Для реализации государственной аграрной политики могут применяться следующие 
меры: 

1) предоставление бюджетных средств сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2) применение особых налоговых режимов в отношении сельскохозяйственных 
товаропроизводителей; 

3) осуществление закупки, хранения, переработки и поставок сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия для государственных и муниципальных нужд; 

4) регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
в том числе таможенно-тарифное и нетарифное регулирование; 

5) информационное обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
других участников рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а 
также предоставление им консультационной помощи; 

6) антимонопольное регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия; 

7) участие общественных организаций в формировании и реализации 
государственной аграрной политики; 

8) проведение закупочных интервенций, товарных интервенций на рынке 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также залоговых операций; 

9) другие меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
Также необходимо иметь в виду, что на сельскохозяйственные кооперативы 
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распространяются меры государственной поддержки, предусмотренные для малого и 
среднего предпринимательства. Согласно Федеральному закону от 24.07.2007 г. № 209-
ФЗ (ред. от 03.08.2018 г.) «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства относятся 
зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
соответствующие установленным условиям, хозяйственные общества, хозяйственные 
партнерства, производственные кооперативы, потребительские кооперативы, 
крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели[ 6]. 

Для отнесения производственных кооперативов и потребительских кооперативов к 
субъектам малого и среднего предпринимательства должны выполняться следующие 
условия: 

 среднесписочная численность работников за предшествующий календарный 
год производственных кооперативов, потребительских кооперативов не должна 
превышать следующие предельные значения среднесписочной численности работников 
для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства:до 100 
человек для малых предприятий; от 101 до 250 человек для средних предприятий; среди 
малых предприятий выделяются микропредприятия – до 15 человек; 

 доход производственных кооперативов и потребительских кооперативов, 
полученный от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий 
календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством 
РФо налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и 
применяется по всем налоговым режимам, не должен превышать следующие 
предельные значения, установленные для каждой категории субъектов малого и 
среднего предпринимательства: микропредприятия – 120 млн. рублей; малые 
предприятия – 800 млн. рублей; средние предприятия – 2 млрд. рублей [7]. 

В целях реализации государственной политики в области развития малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами могут предусматриваться следующие меры: 

1) специальные налоговые режимы, упрощенные правила ведения налогового 
учета, упрощенные формы налоговых деклараций по отдельным налогам и сборам для 
малых предприятий; 

2) упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность, и упрощенный порядок ведения кассовых 
операций для малых предприятий; 

3) упрощенный порядок составления субъектами малого и среднего 
предпринимательства статистической отчетности; 

4) льготный порядок расчетов за приватизированное субъектами малого и среднего 
предпринимательства государственное и муниципальное имущество; 

5) особенности участия субъектов малого предпринимательства в качестве 
поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг для государственных и муниципальных нужд, а также особенности участия 
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц; 

6) меры по обеспечению прав и законных интересов субъектов малого и среднего 
предпринимательства при осуществлении государственного контроля (надзора); 

7) меры по обеспечению финансовой поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 

8) меры по развитию инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

9) иные меры. 
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Таким образом, на современном этапе в России действует целый ряд федеральных 
законов, закрепляющих основные направления государственной поддержки в том числе 
сельскохозяйственной кооперации, в развитие которых федеральные органы 
исполнительной власти, а также субъекты Российской Федерации вправе принимать 
конкретные меры, направленные на активизацию деятельности кооперативов в сфере 
сельского хозяйства. 

Вместе с тем, большинство вышеназванных норм федеральных законов имеют в 
большей степени декларативный характер. Кроме того, как свидетельствует практика, в 
основном государственная поддержка сельскохозяйственных кооперативов в России 
осуществляется исключительно в рамках государственной поддержки сельского 
хозяйства в целом либо малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве, либо во 
взаимодействии с иными видами кооперативов (в частности, с потребительскими 
обществами). На сегодняшний день отсутствует федеральная программа, регулирующая 
меры государственной поддержки сельскохозяйственной кооперации в целом.Также 
следует отметить, что государственная поддержка кооперативов заключается не только 
в финансировании, предоставлении налоговых и иных льгот, но, прежде всего, в 
создании совершенной законодательной базы, регулирующей деятельность 
кооперативов. В мире наблюдается тенденция создания одного общего закона, 
охватывающего все виды кооперативов, поскольку считается, что: 

 один закон для всех видов кооперативов, возможно, с определенными частями 
(разделами) для отдельных видов кооперативов (видов деятельности), например, для 
сельскохозяйственных, рабочих кооперативов, жилищных кооперативов, сберегательных 
и кредитных кооперативов или многосторонней кооперации лучше всего гарантирует 
автономию кооперативов, то есть их право регулировать свою деятельность. Такое 
регулирование осуществляется, по возможности, при помощи уставов, поскольку степень 
детализации в таком общем законе будет ниже, чем в нескольких разных законах; 

 один общий закон позволяет избежать фрагментации кооперативного 
движения, которая может возникнуть, когда различные типы кооперативов 
регистрируются в соответствии с разными актами и контролируются разными 
государственными органами с, возможно, разными политическими задачами; 

 один общий закон помогает обеспечить правовые гарантии для тех, кто имеет 
дело с кооперативами. При этом правовые меры защиты относятся скорее к общим 
вопросам структуры и взаимных обязательств, чем к определенному типу кооперативов 
или их деятельности; 

 с учетом сложностей, возникающих в процессе развития, один общий закон 
является наиболее адекватным вариантом для достижения согласованности между 
такими целями кооперативов, как ориентация на развитие, ориентация на членов 
кооператива и самодостаточность[8]. 

Деление в российском законодательстве производственных кооперативов на 
коммерческие организации, а потребительских кооперативов на некоммерческие, а также 
закрепление правил работы кооперативов по отраслевой принадлежности без учета 
единых норм в правовом регулировании производственных и потребительских 
кооперативов, по нашему мнению, приводит к непониманию правовой сущности 
кооперации, противоречит понятию кооператива в первую очередь как социально 
ориентированной организации. В связи с таким подходом в правовом регулировании 
кооперации в России до настоящего времени сохраняется противоречивость, 
пробельность и фрагментарность кооперативного законодательства, несогласованность 
действующих норм специальных законов с положениями Гражданского кодекса 
Российской Федерации и между собой, дублирование законодательных норм. Это в свою 
очередь не позволяет кооперативам работать в их полную силу, а также создать 
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целостную и многоуровневую систему кооперации как самостоятельный сектор 
экономики.  

Более перспективным, по нашему мнению, для развития кооперации, 
представляется, подход, согласно которому необходимо принять единый 
законодательный акт о кооперации в Российской Федерации, который регулировал бы 
деятельность всех видов кооперативов, в том числе и сельскохозяйственных. При этом 
положения общего характера должны найти отражение в Гражданском кодексе 
Российской Федерации. Такой подход позволит сформировать системное правовое 
обеспечение развития российского кооперативного движения, распространить на 
кооперативы общие положения гражданского законодательства и в то же время 
учитывать специфику кооперации как двойственного явления: и субъекта 
предпринимательства, и социального института.  

Что касается мер государственной поддержки сельскохозяйственной кооперации, 
принимаемых на региональном уровне, то следует отметить, что на современном этапе в 
этом направлении работа активизировалась.В ноябре 2017 года в целях реализации 
приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» были подготовлены на основе лучших практик 
управления системой развития сельскохозяйственной кооперации в регионах 
Рекомендации по разработке программ развития сельскохозяйственной кооперации в 
субъектах Российской Федерации (далее – Рекомендации)[9], которые направлены в том 
числе на обеспечение реализации целевой модели «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства», утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 31 января 2017 г. №147-р. Рекомендации представляют собой описание 
целевой модели развития сельскохозяйственной кооперации и мероприятий, 
направленных на достижение данной модели посредством реализации набора мер из 
предложенных в качестве основных и дополнительных, с оценкой по ключевым 
факторам, оказывающим наибольшее влияние на состояние и развитие 
сельскохозяйственной кооперации, а также целевые показатели (индикаторы) развития 
сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской Федерации. Рекомендации 
содержат обязательные и дополнительные мероприятия, реализация которых позволит 
обеспечить формирование комплексной системы развития сельскохозяйственной 
кооперации, направленной на повышение эффективности и доходности 
сельскохозяйственного производства в сельской местности, в том числе малых форм 
хозяйствования, увеличение количества действующих сельскохозяйственных 
кооперативов, создание новых рабочих мест в сельской местности, достижение целевых 
показателей (индикаторов) развития сельскохозяйственной кооперации. В настоящее 
время субъекту Российской Федерации в целях построения комплексной системы 
развития сельскохозяйственной кооперации рекомендуется отнести развитие 
сельскохозяйственной кооперации к приоритетным направлениям развития региона. 

Полагаем, принятие вышеназванных Рекомендаций способствует 
формированию необходимой правовой основы государственной поддержки 
сельскохозяйственных кооперативов на региональном уровне. Также, по нашему 
мнению, развитие сельскохозяйственной кооперации в регионе возможно только при 
принятии в комплексе нормативных правовых актов, закрепляющих меры поддержки 
по таким направлениям, как: 

 закрепление на законодательном уровне налоговых льгот, имущественной 
поддержки, снижение административных барьеров, в том числе в части контрольных и 
надзорных мероприятий в отношении кооперативов; 

 финансовая поддержка сельскохозяйственных кооперативов; 

 организационная и информационно-консультационная поддержка; 

 меры, направленные на обучение, подготовку и переподготовку кадров; 

consultantplus://offline/ref=93FCA17091EE657A3C8F66E0E115CE040075E573F74C7F8E3F10BFFCED6A6610CE54E02772AE600ERAPBH
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 организация каналов и рынков сбыта продукции сельскохозяйственных 
кооперативов. 

Выводы 
Таким образом, развитие государственной поддержки сельскохозяйственной 

кооперации требует системного и комплексного подхода к совершенствованию 
законодательства Российской Федерации, закрепляющего соответствующие меры. Во-
первых, как уже было отмечено, требуется принятие единого закона о кооперации, что 
позволит расширить практику реализации Рекомендации МОТ №193, усилив меры со 
стороны российского государства по поддержке и стимулированию создания и 
деятельности кооперативов в различных секторах экономики, в том числе в сфере 
сельского хозяйства, и увеличения их вклада в решение вопросов, направленных на 
социальное и экономическое развитие. Во-вторых, совершенствование нормативных 
правовых актов, закрепляющих меры государственной поддержки, как на федеральном, 
так и на региональном уровнях, должно иметь комплексный характер и включать 
различные направления. При этом следует отметить, что государственная поддержка 
сельскохозяйственных кооперативовне должна нарушать кооперативные принципы и 
подавлять их самостоятельность. Полная зависимость кооперации от государства ведет 
к ее ослаблению, а в случае прекращения государственного финансирования, к ее 
уничтожению, что происходило в период перестройки. Необходимо соблюдать «золотую 
середину», поддерживать баланс государственных и частных интересов. 
Государственная поддержка не должна ставить кооператив в зависимое положение, 
«давить» на него, а предоставлять кооперации больше возможностей для ее развития.   
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Noţiunea de raport juridic de muncă a fost introdusă în circuitul ştiinţific la intersecţia 

secolelor XIX şi XX, dar a căpătat semnificaţia uneia dintre cele mai importante categorii 
juridice (ramurale) abia în a doua jumătate a secolului trecut [9]. 

Potrivit regulii generale, contractul individual de muncă serveşte drept temei pentru 
apariţia raportului juridic de muncă şi, în mare măsură, determină conţinutul acestuia. 
Istoriceşte, aceste două categorii au fost cercetate într-o unitate indisolubilă. Însăşi analiza 
contractului individual de muncă a îndrumat pe cercetători la elucidarea unui fenomen mai 
general cum este raportul juridic de muncă. În consecinţă, autorul rus V.N. Skobelkin(В.Н. 
Скобелкин) a ajuns la concluzia că, în literatura de specialitate, definiţia raportului juridic 
de muncă este formulată deseori după modelul definiţiei contractului individual de muncă: 
clauzele (obligaţiile) fixate de părţile contractante se transformă în drepturile şi obligaţiile 
subiecţilor raportului juridic de muncă [11]. 

Totodată, observăm că noţiunea de contract individual de muncă nu este identică cu 
cea de raport juridic de muncă. Astfel, nu trebuie confundat conţinutul contractului 
individual de muncă cu cel al raportului juridic de muncă. Dacă conţinutul contractului 
individual de muncă constituie un ansamblu de clauze contractuale, care determină 
drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor contractante, conţinutul raportului juridic de 
muncă seprezintă ca o totalitate de drepturi şi obligaţii ale subiecţilor raportului juridic de 
muncă, statuate de contractul individual şi cel colectiv de muncă, precum şi de legislaţia 
muncii în ansamblu [5]. Aşadar, conţinutul raportului juridic de muncă este mult mai extins 
şi, în acelaşi timp, variat, decît obligaţiile contractuale ale părţilor, rezultate din contractul 
lor individual de muncă. 

În perioada sovietică, începînd cu anii 50 ai secolului al XX-lea, s-au conturat două 
concepţii privind raportul juridic de muncă: a) concepţia raportului juridic de muncă cu 
caracter unitar şi continuu; b) concepţia raportului juridic de muncă cu caracter fracţionat. 

Majoritatea cercetătorilor din domeniu, inclusiv şi noi, pledează în favoarea 
concepţiei raportului juridic de muncă cu caracter unitar. În legătură cu aceasta, autorul 
sovietic B.K. Beghicev (Б.К. Бегичев) a menţionat că nu există, în realitate, relaţii juridice 
izolate cu privire la retribuirea muncii, disciplina muncii ş.a., ci se poate vorbi doar despre 
un ansamblu indivizibil de drepturi şi obligaţii, ce formează un raport juridic unitar avînd 
ostructură complexă [8]. 

 Un alt autor sovietic, A.E. Paşerstnik (А.Е. Пашерстник), a menţionat că, în 
realitate, nu poate fi vorba de un raport juridic de muncă unitar, ci despre un ansamblu de 
raporturi juridice distincte, dar interdependente [10]. 

 În viziunea autorilor ruşi M.V. Luşnikova şi A.M. Luşnikov, concepţia raportului juridic 
de muncă cu caracter unitar şi continuu nu şi-a pierdut din actualitate, întrucît un 
asemenea raport se bucură, în continuare, de un caracter unitar, graţie următorilor                
factori [9]:  

1) unitatea componenţei subiective a raportului juridic de muncă (angajator şi 
salariat); 2) unitatea obiectului raportului juridic de muncă (munca subordonată); 

 3) unitatea conţinutului raportului juridic de muncă (drepturile şi obligaţiile de muncă 
ale subiecţilor, prevăzute de legislaţia muncii şi de alte acte normative ce conţin norme ale 
dreptului muncii); 4) unitatea existenţei în timp (de regulă, de la data încheierii contractului 
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individual de muncă pînă la data încetării acestuia); 5) unitatea componenţei faptice (în 
partea privind modificarea raportului juridic de muncă). 

 În literatura de specialitate din Republica Moldova au fost formulate mai multe 
definiţii ale noţiunii de raport juridic de muncă: 

 raporturile juridice de muncă sunt „relaţii sociale de muncă şi alte relaţii sociale, 
indisolubil legate de cele de muncă, reglementate de legislaţia muncii [4]; 

 raporturile juridice de muncă sunt „acele relaţii sociale reglementate prin lege, care 
iau naştere între o persoană fizică, pe de o parte, şi, ca regulă, o persoană juridică 
(societate comercială, întreprindere de stat etc.), pe de altă parte, ca urmare a prestării 
unei anumite munci de către prima persoană în folosul celei de a doua care, la rândul ei, 
se obligă să o remunereze şi să creeze condiţiile necesare prestării acelei munci” [3]; 

 „raportul juridic de muncă reprezintă forma juridică de exprimare a relaţiilor sociale 
de muncă, aflate sub incidenţa directă sau indirectă a legii, care iau naştere pe piaţa forţei 
de muncă între o persoană fizică, pe de o parte, şi o persoană juridică sau fizică, pe de 
altă parte, ca urmare a prestării unei munci de către prima persoană în folosul sau sub 
autoritatea celei de a doua şi care este remunerată direct pentru munca prestată – sub 
formă de salariu sau indemnizaţie, sau indirect – sub formă de onorariu, în condiţiile legii. 

În ceea ce priveşte ultima definiţie invocată de noi, remarcăm faptul că autorul 
Nicolae Sadovei a recurs la o astfel de formulare în scopul de a îngloba în conceptul 
tradiţional al raportului juridic de muncă şi acele raporturi de prestare a unei munci de 
către o persoană mfizică sub controlul şi autoritatea unei alte persoane, dar fără ca 
aceasta să fie beneficiar direct al muncii respective. În continuare, Nicolae Sadovei 
menţionează că „din cadrulacestor raporturi fac parte raporturile în cadrul cărora nu există 
o relaţionare directă între prestatorul muncii şi beneficiarul în fapt al acesteia, cum ar fi 
raporturile juridice de muncă prin agent de muncă temporară, raporturile de prestare a 
unei munci de către o persoană sub autoritatea directă a unei autorităţi publice 
angajatoare, beneficiar al muncii respective fiind statul, precum şi raporturile de prestare a 
unei munci de către o persoană fizică sub autoritatea unei entităţi asociativ-corporative, 
netitulare finalmente de beneficiul rezultat din prestarea muncii”. 

Considerăm că este prea devreme pentru a opera o astfel de revizuire a conceptului 
tradiţional al raportului juridic de muncă. În cazul dat, ne conducem de faptul că legislaţia 
RM nu cuprinde încă reglementări privind munca prin agent de muncă temporară. 
Totodată, ne exprimăm rezerve şi faţă de includerea raporturilor juridice profesional-
corporative (care se formează în rezultatul prestării muncii de către o persoană fizică sub 
autoritatea unei entităţi asociativ-corporative, netitulare finalmente de beneficiul rezultat 
din prestarea muncii) în conceptul tradiţional al raportului juridic de muncă.  

În plus, observăm că controlul de tutelă, exercitat de către corpul profesional în 
privinţa membrilor corporativi, nu prezintă un indice suficient pentru atribuirea raporturilor 
juridice profesional-corporative la categoria „raporturilor juridice de muncă atipice”. Ca 
urmare, raportul juridic de muncăpoate fi definit drept acea relaţie socială reglementată de 
legislaţia muncii, care se formează, de regulă, pe durată nedeterminată între o persoană 
fizică (salariat), pe de o parte, şi o persoană juridică sau o persoană fizică\ (angajator), pe 
de altă parte, ca urmare a prestării unei anumite munci de către prima persoană în folosul 
şi sub autoritatea celei de a doua, care, la rîndul ei, se obligă să-i asigure condiţii 
inofensive şi echitabile de muncă şi să-i respecte dreptul la demnitate în muncă, precum şi 
să-i achite la timp şi integral salariul. 

Textul legislativ al Titlului I „Dispoziţii generale” din CM al RM conţine unele omisiuni 
care constau în faptul că legiuitorul nu a recurs la reglementarea expresă a instituţiei 
raporturilor juridice de muncă. Asemenea reglementări ar fi fost de primă necesitate, 
deoarece ar putea contribui efectiv la perceperea esenţei celorlalte instituţii juridice ale 
dreptului muncii. Suplimentar, este necesar de menţionat faptul că legiuitorul nu a încercat 
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să rezolve problema raporturilor juridice deghizate, cînd apar dificultăţi în stabilirea 
existenţei uneirelaţii de muncă. 

 Pentru a determina dacă există sau nu raporturi juridice de muncă, este necesar să 
ne conducem de acele fapte care demonstrează intenţia reală a părţilor (adică acele fapte 
care reflectă toate aspectele asupra cărora au convenit angajatorul şi salariatul). 

Din aceste considerente, existenţa raporturilor juridice de muncă depinde de anumite 
condiţii obiective (drepturile şi obligaţiile subiecţilor acestor raporturi, inegalitatea 
socialeconomică etc.), şi nu de modul în care subiecţii au caracterizat aceste raporturi 
juridice. În jurisprudenţă se aplică deci principiul supremaţiei faptelor. 

 Principiul supremaţiei faptelor este consfinţit şi în legislaţia RM. Potrivit prevederilor 
art. 2 alin. (3) din CM al RM, în cazul în care instanţa de judecată stabileşte că, printr-un 
contract civil, se reglementează de fapt raporturile de muncă dintre salariat şi angajator, 
acestor raporturi li se aplică prevederile legislaţiei muncii. 

În legislaţiile altor state aplicarea principiului supremaţiei faptelor este asigurată prin 
următoarele tehnici: 

1) elaborarea unui sistem de indici în baza cărora se determină existenţa raporturilor 
juridice de muncă. De exemplu, în ţările din sistemul de drept common law, instanţele de 
judecată soluţionează litigiul de muncă în baza următorilor indici: controlul; integrarea în 
activitatea unităţii; realitatea economică (cine este supus riscurilor financiare?); existenţa 
obligaţiilor sinalagmatice; 

2) descrierea şi calificarea unor situaţii contradictorii (imprecise) ca raporturi juridice 
de muncă. De exemplu, în Franţa, următoarele categorii de persoane se consideră 
persoane antrenate în raporturile juridice de muncă: jurnaliştii profesionişti, agenţii 
comerciali, manechinele şi artiştii ( Prevederi asemănătoare există şi în CM al RM. În 
conformitate cu art. 325 din CM al RM, sportivilor profesionişti, salariaţilor mijloacelor de 
informare în masă, ai teatrelor, circurilor, organizaţiilor cinematografice, teatrale  şi 
concertistice, precum şi altor persoane care participă la crearea şi/sau interpretarea 
operelor de artă, li se aplică prevederile Codului muncii, cu particularităţile prevăzute de 
legislaţia în vigoare) ; 

3) introducerea unor dispoziţii cu privire la prevenirea şi curmarea dolului în acţiunile  
angajatorilor. Astfel, în Argentina, contractul individual de muncă se recunoaşte nul dacă 
el a fost încheiat în urma unui dol sau în urma eschivării intenţionate de la îndeplinirea 
prevederilor legislaţiei muncii. În astfel de situaţii, raporturile juridice vor fi reglementate de  
Legea cu privire la contractele de muncă. 

Pentru a uşura sarcina probaţiunii, în legislaţiile unor ţări se recurge la prezumţia 
existenţeiraporturilor juridice de muncă. De exemplu, legislaţia Olandei prevede că orice 
persoană, care prestează o muncă în interesul unei alte persoane contra unei remuneraţii 
în decurs de trei luni consecutiv (nu mai puţin de 20 de ore pe lună), execută prezumtiv o 
astfel de muncă în temeiul contractului individual de muncă. 

 Aşadar, pentru a soluţiona problema relativă la determinarea existenţei unei relaţii 
demuncă, legiuitorul poate prelua unele propuneri ce se regăsesc în Recomandarea OIM 
nr. 198/2006 „Asupra relaţiei de muncă”. Potrivit pct. 11 din Recomandarea nominalizată, 
în scopul facilitării determinării existenţei unui raport de muncă, statele membre ar trebui, 
în cadrul politicii naţionale ce constituie obiect al acestei Recomandări: a) să autorizeze o 
marevarietate de mijloace pentru determinarea existenţei unui raport de muncă; 

 b) să stabilească o prezumţie legală de existenţă a unui raport de muncă atunci cînd 
suntem în prezenţaunuia sau mai multor indici pertinenţi; c) să decidă, după consultarea 
celor mai reprezentative organizaţii ale angajatorilor şi ale lucrătorilor, că lucrători cu 
anumite caracteristici trebuie, într-o manieră generală sau într-un sector determinat, să fie 
consideraţi salariaţisau lucrători independenţi. 
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Totodată, în pct. 13 din Recomandarea OIM nr. 198/2006 „Asupra relaţiei de muncă” 
se prevede că statele membre ar trebui să ia în considerare posibilitatea de a defini prin 
legi şi regulamente sau prin oricare alte mijloace indicatorii specifici ai existenţei unui 
raport de muncă. Aceşti indicatori ar putea include: situaţii cînd munca: se realizează 
conform instrucţiunilor şi controlului a) unei părţi terţe; implică participarea lucrătorului în 
organizarea activităţii întreprinderii; se efectuează în beneficiul unei persoane terţe; se 
efectuează personal de către lucrător; se efectuează în timpul orelor şi la locul stabilit de 
către angajator; are o durată determinată şi are o continuitateoarecare; necesită 
disponibilitatea lucrătorului; implică transmiterea instrumentelor, materialelor şi a 
aparatajului de către angajator; 

b) plata efectuată periodic pentru remunerarea muncii; faptul că remunerarea 
constituie  unica sau principala sursă de venit; remunerare în natură, cum ar fi în formă de 
produse alimentare, cazare sau transport; recunoaşterea dreptului la odihna săptămînală 
şi concediul anual; achitarea de către angajator a cheltuielilor pentru efectuarea 
deplasărilor în interes de serviciu; lipsa riscului financiar pentru lucrător.  

Raportul juridic de muncă se caracterizează prin următoarele trăsături: 1) se 
formează ca urmare a încheierii unui contract individual de muncă; 2) are un caracter 
bilateral în sensul că o astfel de relaţie de muncă se formează între două persoane – 
salariat (care este, în toate cazurile, o persoană fizică) şi angajator (care poate fi o 
persoană juridică (societate comercială: societate pe acţiuni, societate cu răspundere 
limitată; instituţie de stat etc.) sau o persoanăfizică); 3) în privinţa subiecţilor săi, raportul 
juridic de muncă are o natură personală (intuitu personae); 4) salariatul se află, după 
încheierea contractului individual de muncă, într-un raport de subordonare faţă de celălalt 
subiect în folosul căruia prestează munca; de aici derivă şi obligaţia salariatului de a 
respecta disciplina muncii, ca şi puterea disciplinară a angajatorului; 5) prestarea muncii 
se face continuu, are un caracter succesiv, de durată; 6) lipsa la salariat a propriei libertăţi 
de decizie în privinţa metodelor şi circumstanţelor asociate în cursul executării muncii 
(absenţa libertăţii de decizie) [9]; aceasta nu poate însă restricţiona libertatea contractuală 
a salariatului la etapa negocierii clauzelor contractului său de muncă; 7) munca prestată 
trebuie să fie salarizată; 8) protecţia social-juridică a persoanei care prestează munca în 
calitate de salariat. În ceea ce priveşte prima însuşire, menţionăm că faptul juridic de bază, 
ce conducela apariţia raporturilor juridice de muncă, îl constituie contractul individual de 
muncă. 

Luînd în consideraţie sensul dispoziţiilor art. 49 alin. (1) şi ale art. 58 din CM al RM, 
legiuitorul le-a acordat celor două părţi ale raportului juridic de muncă (salariat şi 
angajator) atribuţii importante ce ţin de domeniul negocierii şi încheierii contractului 
individual de muncă. El recurge numai la stabilirea nivelului minim al drepturilor şi 
garanţiilor de muncă pentru salariaţi. 

Totodată, trebuie relevat că legislaţia muncii atribuie o anumită semnificaţie juridică şi 
faptului admiterii salariatului la muncă. Astfel, potrivit art. 58 alin. (3) din CM al RM, încazul 
în care contractul individual de muncă nu a fost perfectat în formă scrisă, acesta este 
considerat a fi încheiat pe o durată nedeterminată şi îşi produce efectele din ziua în care 
salariatul a fost admis la muncă de către angajator sau de către o altă persoană cu funcţie 
de răspundere din unitate, abilitată cu angajarea personalului. Dacă salariatul dovedeşte 
faptul admiterii la muncă, perfectarea contractului individual de muncă în forma scrisă va fi 
efectuată de angajator ulterior, în mod obligatoriu.Plenul Curţii Supreme de Justiţie a RM a 
intervenit cu unele explicaţii (cu caracter de recomandare) prin care a clarificat dispoziţiile 
art. 58 alin. (3) din CM al RM. Astfel, potrivit pct. 13 din Hotărîrea Plenului Curţii Supreme 
de Justiţie a RM nr. 12 „Cu privire la practica judiciară a examinării litigiilor care apar în 
cadrul încheierii, modificării şi încetării contractului individual de muncă” din 03.10.2005 
[10], „dacă angajarea de fapt la serviciu a fost efectuată de către un salariat neabilitat cu 



 

159 

acest drept, iar persoana cu atribuţii de angajare nu este de acord cu această decizie, 
instanţa nu va putea obliga angajatorul să încheie contractulde muncă. Pentru munca 
prestată se va stabili o redevenţă corespunzătoare”. Raportul juridic de muncă are un 
caracter bilateral, constituindu-se între două persoane,dintre care una, aceea care 
prestează munca este, în mod obligatoriu, o persoanăfizică. De regulă, raportului juridic de 
muncă nu-i este caracteristică o pluralitate de subiecţi (activă sau pasivă). Totuşi, în 
documentele OIMse discută despre existenţa raporturilorjuridice de muncă „triunghiulare” 
(„triangular” employment relationships). Referindu-se la stipulaţiile art. 88-102 din Codului 
muncii al României, cercetătorii români au concluzionat că munca prin agent de muncă 
temporară conduce la apariţiaunei relaţii triunghiulare, în care îşi fac prezenţa angajatorul, 
angajatul şi utilizatorul[11]. În această relaţie se încheie două contracte: a) un contract de 
punere la dispoziţie, între agentul de muncă temporară şi utilizator; b) un contract de 
muncă temporară (încheiat pe durata unei misiuni), între agentul de muncă temporară şi 
salariatul temporar  [12]. Deşi salariatul temporar urmează să presteze munca pentru 
utilizator, între aceştia nu se încheie un contract individual de muncă, persoana care 
prestează munca rămînînd, în toată această perioadă, angajatul agentului de muncă 
temporară, de la care primeşte salariul. 

În ceea ce priveşte Republica Moldova, considerăm că raportul juridic de muncă 
triunghiular se poate forma în situaţia detaşării salariatului la o altă unitate (art. 71-72 din 
CM al RM), îndeosebi în cazul în care această unitate se află în imposibilitatea de plată a 
salariului. 

Raporturile juridice de muncă triunghiulare se pot constitui şi în cazul antrenării 
şomerilor la lucrări publice. Relaţiile dintre subiecţii participanţi la organizarea şi efectuarea 
lucrărilorpublice, cu antrenarea şomerilor, sunt reglementate de contractele încheiate 
între:angajatori şi agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă; angajatori şi şomeri. La 
lucrările publice organizate cu antrenarea şomerilor sunt repartizaţi cetăţenii 
înregistraţioficial la agenţii pentru ocuparea forţei de muncă în calitate de şomeri şi care îşi 
daubenevol consimţămîntul de participare la aceste lucrări. 

În conformitate cu dispoziţiile pct. 9 din Hotărîrea Guvernului RM nr. 1121 „Pentru 
aprobarea procedurii de antrenare a şomerilor la lucrările publice” din 14.10.2004, în 
contractele încheiate între angajatori şi agenţii pentru ocuparea forţei de muncă sunt 
specificate volumul de lucru, durata şi condiţiile de retribuire a muncii, responsabilitatea 
reciprocă a părţilor pentru finanţarea, crearea condiţiilor adecvate de muncă, asigurarea 
cu mijloace de muncă, iar, în caz de necesitate, cu îmbrăcăminte specială şi cu mijloace 
de protecţie contra influenţei condiţiilor nocive ale mediului de producţie. Pentru 
executarea lucrărilor publice, între angajator şi şomer se încheie un contract individual de 
muncă pe un termen de pînă la douăsprezece luni calendaristice. În acest contract, într-un 
punct separat, se specifică condiţia că, în cazul în care şomerul îşi va găsi un loc de  
muncă corespunzător permanent, angajatorul este obligat să desfacă contractul de 
muncă, la depunerea cererii respective de către angajat. 

Una dintre particularităţile raportului juridic de muncă rezidă în faptul că acesta are o 
natură personală.Munca este prestată de o persoană fizică, avîndu-se în vederepregătirea 
şi calificarea acesteia. În consecinţă, în cadrul raporturilor juridice de muncăeste exclusă 
instituţia juridică a reprezentării. În plus, caracterul personal al raportuluijuridic de muncă 
se referă nu numai la persoana angajată, ci şi la angajator (unitate),\ întrucît salariatul 
înţelege să încheie contractul individual de muncă cu o anumită persoanăfizică sau 
juridică. 

În prezent, caracterul personal al raportului juridic de muncă, deşi nu este consacrat 
expressis verbis de CM al RM, nu este contestat de nici un cercetător din doctrina 
dreptului muncii. Totodată, considerăm că un astfel de caracter al raportului juridic de 
muncăm este consfinţit în mod indirect în CM al RM. Fiind exclusă instituţia reprezentării şi 
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cea a transmiterii prin moştenire, în legislaţia muncii se arată că un asemenea contract 
cum este contractul individual de muncă încetează în circumstanţe ce nu depind de voinţa 
părţilor în caz de: a) deces al salariatului, declarare a acestuia decedat sau dispărut fără 
urmă prin hotărîrea instanţei de judecată; b) deces al angajatorului persoană fizică, 
declarare a acestuia decedat sau dispărut fără urmă prin hotărîrea instanţei de judecată 
(art. 82 lit. a)-b) din CM al RM). În plus, lichidarea unităţii sau încetarea activităţii 
angajatorului persoană fizicăimplică concedierea salariaţilor, conform art. 86 alin. (1) lit. b) 
din CM al RM. 

O altă trăsătură caracteristică raportului juridic de muncă este aceea că un astfel de 
raportse derulează în condiţiile stabilirii unor relaţii de subordonare între salariat şi 
angajator.Chiar dacă în faza de formare a raportului juridic de muncă între cele douăpărţi 
există o poziţie de egalitate în stabilirea conţinutului raportului, ulterior se statorniceşteo 
poziţie de subordonare a salariatului, care implică următoarele aspecte: a) 
încadrareasalariatului în colectivul de muncă al unui angajator determinat, într-o anumită 
structurăorganizatorică şi într-o anumită ierarhie funcţională; b) respectarea disciplinei 
muncii, adispoziţiilor şi ordinelor angajatorului, precum şi a regulamentului intern al unităţii; 
c) tragereasalariatului la răspundere disciplinară în caz de încălcare a disciplinei muncii. 

În esenţă, subordonarea în cadrul raportului juridic de muncă rezidă în drepturile 
exclusive ale angajatorului de a organiza activitatea în interiorul unităţii în care prestează 
munca salariatul, de a îndruma activitatea prestată de către salariat, precum şi drepturile 
angajatorului de a controla activitatea prestată de salariat, de a constata şi a sancţiona 
abateriledisciplinare. În plus, observăm că angajatorul trebuie să apeleze la diferite 
instrumente juridice(cum ar fi regulamentul intern al unităţii, fişa postului ş.a.) pentru a 
valorifica prerogativelesale de organizare, de directivare, de control şi sancţionare. 

Raportul juridic de muncă este un raport de continuitate şi stabilitate. Astfel, 
caracterulcontinuu al raportului juridic de muncă se evidenţiază prin reglementările 
cuprinse în art. 54 şi 55 din CM al RM, potrivit cărora contractul individual de muncă se 
încheie, de regulă, pe durată nedeterminată. Cu titlu de excepţie, contractul de muncă 
poate fi încheiat şi pe o durată determinată, ce nu depăşeşte 5 ani, numai în vederea 
executării unor lucrări cu caracter temporar, în următoarele cazuri: pentru perioada 
îndeplinirii obligaţiilor de muncă ale salariatului al cărui contract individual de muncă este 
suspendat (cu excepţia cazurilor deaflare a acestuia în grevă) sau pentru perioada în care 
el se află în unul din concediile prevăzutela art. 112, 120, 123, 124, 126, 178, 299 şi 300 
din CM al RM; pentru perioada îndeplinirii unor lucrări temporare cu o durată de pînă la 2 
luni, precum şi în cazul unor lucrări sezoniere care, în virtutea condiţiilor climaterice, se pot 
desfăşura numai într-o perioadă anumită a anului; pentru perioada stagierii şi instruirii 
profesionale a salariatului la o altă unitate etc. 

Legislaţia muncii consacră la acest compartiment şi o prezumţie legală – dacă în 
contractul individual de muncă nu este stipulată durata acestuia, contractul se consideră 
încheiat pe o durată nedeterminată (art. 54 alin. (3) din CM al RM). În plus, CM al 
RMinstituie un mecanism important de prelungire a acţiunii contractului individual de 
muncăpe durată determinată. Astfel, în conformitate cu art. 83 alin. (4) din CM al RM, 
dacă, la expirareatermenului contractului individual de muncă pe durată determinată, nici 
una dintrepărţi nu a cerut încetarea lui şi raporturile de muncă continuă de fapt, contractul 
se considerăprelungit pe durată nedeterminată. Aşadar, în această situaţie, prelungirea 
raporturilorjuridice de muncă are loc prin tacita reconducţiune. 

Raportul juridic de muncă nu vizează o prestaţie unică şi ocazională, asemenea 
raporturilor juridice civile, de exemplu. „În aceste condiţii, este evident că raportul juridic de 
muncă oferă ambelor părţi o stabilitate, deopotrivă profitabilă”310. Raportul juridic de 
muncă, deşi se derulează în condiţiile în care angajatorul îşi exercită autoritatea în raport 
cu salariaţii săi, se caracterizează totuşi prin asigurarea de cătrestat a unei protecţii social-
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juridice diversificate faţă de acesta, atît în ceea ce priveşte condiţiile inofensive şi 
echitabile de muncă, cît şi în legătură cu respectarea drepturilor legale ce i se cuvin, în 
special dreptul la achitarea la timp şi integrală a salariului, la demnitate în muncă ş.a. 

Raportul juridic de muncă se prezintă sub două forme: a) raportul juridic de muncă 
tipic; 

b) raportul juridic de muncă atipic. Din prima categorie face parte raportul juridic 
fundamentat pe contractul individual de muncă şi care întruneşte toate trăsăturile 
caracteristice unui raport juridic de muncă (prestarea muncii în mod regulat (cu program 
de lucru fix), pe durată nedeterminată, cu normă întreagă şi sub autoritatea unui singur 
angajator). În ceea ce priveşte raporturile juridice de muncă atipice, susţinem punctul de 
vedere exprimat de cercetătorul Nicolae Sadovei, potrivit căruia asemenea raporturi „ar 
putea fi considerate formal drept anomalii de la regula tipicului, promovată şi susţinută la 
nivel normativ (regulatoriu)”. Astfel, din categoria raporturilor juridice de muncă atipice fac 
parte: 

a) raporturile juridice de telemuncă. În literatura de specialitate, telemunca a fost 
definită ca „o formă de desfăşurare a muncii relativ recentă, caracterizată prin faptul că 
activitatea – comparabilă cu cea realizată de către un salariat la sediul angajatorului – se 
prestează, cu regularitate, în afara acestui sediu, utilizîndu-se tehnologiile informatice 
aflate în legătură cu reţeaua informatică a angajatorului”. După cum menţionează Ana 
Cioriciu Ştefănescu, ceea ce caracterizează noţiunea de telemuncă este „combinaţia din 
punct de vedere funcţional-organizatoric a două elemente, topografic şi tehnologic” [13]. 
Aşadar, pentru a se forma un raport juridic de telemuncă, prestaţia telelucrătorului, 
executată în afaralocalurilor angajatorului (de exemplu, la domiciliul telelucrătorului sau în 
orice alt loc alesde acesta), prin intermediul elementului tehnologic, „trebuie atât din punct 
de vedere funcţional, cât şi din punct de vedere juridic să poată fi legată cu sediul 
angajatorului”; 

b) raporturile juridice privind prestarea muncii la domiciliu. Potrivit art. 1 lit. a) din 
Convenţia OIM nr. 177/1996 „Privind munca la domiciliu” (neratificată de Republica 
Moldova), prin munca la domiciliu se subînţelege „acea muncă pe care o persoană o 
efectuează la domiciliu ori într-un alt local la alegerea sa, altul decît locurile de muncă ale 
angajatorului, cu condiţia remuneraţiei, în vederea realizării unui produs ori a unui serviciu 
răspunzînd cerinţelor angajatorului, oricare ar fi provenienţa echipamentelor, materialelor 
utilizate în acest scop, cu condiţia ca această persoană să nu dispună de un grad de 
autonomie şi de independenţă economică necesară pentru a fi considerată ca lucrător 
independent, în virtutea legislaţiei naţionale sau a hotărîrilor judecătoreşti”. În CM al RM se 
regăsesc unele reglementări (cuprinse în art. 290-292 din CM al RM) ce sunt aplicabile, în 
exclusivitate, salariaţilor care prestează munca la domiciliu. Astfel, în conformitate cu art. 
290 alin. (1) din CM al RM, salariaţii cu munca la domiciliu sunt considerate persoanele 
care au încheiat un contract individual de muncă privind prestarea muncii la domiciliu cu 
folosirea materialelor, instrumentelor şi mecanismelor puse la dispoziţie de angajator sau 
procurate din mijloacele proprii. Dacă salariatul cu munca la domiciliu foloseşte 
instrumentele şi mecanismele proprii, acestuia i se plăteşte o compensaţie pentru uzura 
lor. În plus, observăm că legislaţia muncii a RM, prin stipulaţiile cuprinse în art. 126 alin. 
(2) din CM al RM, recunoaşte dreptul de muncă la domiciliu în perioada aflării în concediul 
suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vîrstă de la 3 la 6 ani atît mamei, cît şi 
tatălui copilului, bunicilor, tutorelui sau altei rude care se ocupă nemijlocit de îngrijirea 
copilului; 

c) raporturile juridice de muncă ce decurg din contractul de muncă pe durată 
determinată, precum şi cele ce rezultă din contractul de muncă cu regim de muncă parţial. 

Potrivit legislaţiei în vigoare, contractul individual de muncă se încheie,de regulă, pe 
durată nedeterminată. Dacă un contract individual de muncă nu a fost încheiatîn formă 
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scrisă sau în conţinutul acestuia nu a fost stipulată durata lui, el se prezumă\ încheiat pe 
durată nedeterminată. Luînd în considerare prevederile art. 54 alin. (2), 55 dinCM al RM, 
concluzionăm că legislaţia muncii nu admite încheierea contractelor individualede muncă pe 
durată determinată decît în ipoteze expres şi limitativ prevăzute. Totodată, secere remarcat 
faptul că legislaţia muncii permite prestarea muncii de către salariat în condiţiiletimpului de 
muncă parţial. În conformitate cu art. 97 alin. (1) din CM al RM, prin acordul dintre salariat şi 
angajator se poate stabili, atît la momentul angajării la lucru, cît şi mai tîrziu, ziua de muncă 
parţială sau săptămîna de muncă parţială. La rugămintea femeii gravide, a salariatului care 
are copii în vîrstă de pînă la 14 ani sau copii invalizi (inclusiv aflaţi sub tutela/curatela sa) ori 
a salariatului care îngrijeşte de un membru al familiei bolnav, în conformitate cu certificatul 
medical, angajatorul este obligat să le stabilească ziua sau săptămîna de muncă parţială. 
Potrivit art. 97 alin. (3) din CM al RM, activitatea în condiţiile timpului de muncă parţial nu 
implică limitarea drepturilor salariatului privind calcularea vechimii în muncă, inclusiv a 
stagiului de cotezare, cu excepția cazurilor prevăzute de legislația în vigoare, durata 
cocediului de odihnă anual,  a altor drepturi de muncă. 
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Abstract 
În întreaga istorie a existenței ei, cooperația a fost determinată de cauze istorice, 

economice și sociale, iar doctrina cooperatistă presupune un ansamblu de idei, principii, 
valori și soluții care se raportează la realitatea economică și socială într-un mod specific, 
în sensul că toate cooperativele sunt asociații economice private, de persoane, cu 
drepturi și obligații egale, care se bazează pe principiile liberului consimțământ și a 
inițiativei particulare, în vederea satisfacerii anumitor nevoi (de producție, de credit, de 
consum etc.) 

Cuvinte-cheie: cooperație, producție, credit, consum, asociații, economice, private. 
 
I. Introducere 
Ceea ce definește cooperația este capacitatea acesteia de a efectua un anumit 

lucru în comun datorită faptului că pentru un individ este mai avantajos de a acționa în 
acest mod decât folosind numai mijloace proprii.  

Cooperativele, încă de la primele lor apariții,s-au dovedit a fi o alternativă viabilă 
pentru promovarea intereselor legitime ale unor categorii dezavantajate ale populației 
cum ar fi, cea din mediul rural, refugiații, imigranții, șomerii, persoanele în vârsta sau 
persoanele cu handicap, care au descoperit în cooperative mijloacele necesare pentru  
îmbunătățirea propriei situații materiale.  

Principiul fundamental care guvernează cooperația este acela potrivit căruia 
participarea este liberă, lipsită de orice discriminare pentru toți cei care sunt în măsură și 
pot să-și aducă aportul la activitatea economică și implicit sa beneficieze de foloasele 
acesteia. 

Cooperația a fost generată, peste tot în lume, de cauze istorice, economice și 
sociale. 

Doctrina cooperatistă reprezintă o sumă de idei, principii, valori și soluții prin care 
se interpretează, apreciază și orientează realitatea economică și socială într-un mod 
specific. 

Cooperativele s-au dovedit a fi asociații economice private de persoane, cu drepturi 
și obligații egale, indiferent de aportul lor social, unite pe baza liberului consimțământ și a 
inițiativei particulare, în vederea satisfacerii anumitor nevoi (de producție, de valorificare 
a produselor muncii, de credit, de consum etc.) în condiții mult mai bune decât ar putea-
o face în mod izolat. 

În cooperative produsul social se distribuie potrivit principiului: fiecăruia în raport cu 
participarea la obținerea lui, care are ca finalitate  realizarea a unei cât mai echilibrate 
repartiții a veniturilor, în care profitul obținut se întoarce la cei de unde provine, fiindu-le 
restituit, atât producătorului, cât și consumatorului, în proporția în care aceștia au 
colaborat la realizarea lui, în funcție de tipul cooperativei, dividendul repartizat luând 
forma primei de consum, producție sau de muncă4. 

 
II. Unele considerații privind reglementările juridice referitoare la apariția și 

dezvoltarea mișcării cooperatiste în România 

                                                 
4http://www.uscomtm.ro/faq/9/Informatii/i-9.html#3  
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Încă din prima jumătate a secolului al XIX-lea ideile cooperatiste au pătruns în 
România sub influența lumii occidentale, procesul de apariție și consolidare a mișcării 
cooperatiste parcurgând apoi o serie de etape istorice. 

Mișcarea cooperatistă a debutat în lumea orășenească sub forma caselor de 
economii, a asociațiilor cu caracter privat, de credit cooperatist.  

În anul 1845 Costache Bălcescu, economist și om politic, fratele mai mare al lui 
Nicolae Bălcescu, publica broșura "Proiect pentru o casă de păstrare și împrumutare", 
prima încercare cunoscută în țara noastră pentru înființarea unei case de economii și 
credit.  

Primele cooperative de credit din România au apărut în a doua jumătate a secolului 
al XIX -lea, adoptând sistemele germane Raiffeisen și Schulze - Delizsch5. 

În mediul rural, ideea cooperației moderne a fost introdusă și materializată de Ion 
Ionescu de la Brad(1818-1891) economist, statistician, agronom marcant, reprezentant 
al științelor agricole românești și reputat om politic. El a expus punctul de vedere referitor 
la diferite tipuri de asociații în coloanele ziarului "Țăranul român". Asociații de economie, 
credit și ajutor mutual au luat ființă în acea perioadă în ținutul Bistriței, din Ardeal, în anul 
1851, în orașul Brăila (în anul 1855), în satul Brad din județul Roman (1860), în comuna 
Rășinari din județul Sibiu (1867) și în București (1870).  

La 1 octombrie 1870, economistul P.S. Aurelian cu sprijinul a 20 de profesori au 
pus bazele societății de economie și credit "Economia".  

În anul 1873 s-a înființat societatea de consum "Concordia", organizată după 
principiile cooperatismului modern: posibilitatea măririi capitalului și a numărului de 
asociați, vot egal pentru toți membrii etc.  

În 1879, un grup de meseriași cizmari din București au fondat o cooperativă 
intitulată"Societatea meseriașilor de încălțăminte". 

În 1881în capitalele de județ au fost înființate Creditul agricol, instituție de stat care 
acorda împrumuturi ipotecare cu dobândă favorabilă clienților. Apar, apoi cooperativele 
de credit stimulate de acțiunea energică a lui Spiru Haret de a implica 

învățătorii și preoții satului în întemeierea de bănci populare și de obști de arendare 
a pământurilor. Cooperativele cu cea mai mare pondere au fost cele decredit.Ele 
contribuie mai ales la organizarea consumului populației agricole,preponderent a celui de 
supraviețuire, și nesemnificativ la raționalizarea producției,la valorificarea și vânzarea 
producției agricole6. 

În anul 1882, Dimitrie C. Butculescu (1866-1907) înființează Societatea 
Cooperativă a constructorilor și meseriașilor români din București, cu 800 de membrii 
organizați în 20 de secțiuni, pe diverse specialități.  

Nevoile de supraviețuire ale gospodăriilor țărănești au impulsionat înființarea de 
cooperative de credit7. Astfel,prima bancă populară apare în 1891 în județul Buzău, 
ajungând, în șapte ani, la 10 bănci populare răspândite în Dâmbovița, Prahova, Putna, 
Râmnicu Sărat, Tecuci. 

Dintre promotorii mișcării cooperatiste, se remarcă în mod deosebit Spiru Haret, 
savant, sociolog, pedagog, matematician și om politic, considerat pe drept cuvânt ctitorul 
băncilor populare cooperatiste. 

Acțiunile de impulsionare a cooperației demarate de Spiru Haret în 1898,ministru al 
cultelor și instrucțiunii publice, au accelerat constituirea de bănci populare, astfel că în 

                                                 
5Sistem cooperatist inițiat de Friedrich Wilhem Raiffesen (30 martie 1818-11 martie 1888) și de Frantz 
Herman Schultze-Delitzsch (29 august 1808-29 aprilie 1883), economiști și politicieni germani din sec. XIX 
6Maria Larionescu, Economia socială şi cooperația în România. O perspectivă socio-istorică comparată, în 
Revista Calitatea vieții, XXIV nr.2, 2013, p. 120, disponibilă la adresa: www.revistacalitateavietii.ro/2013/CV-
2-2013/CV-2-2013.pdf 
7Angelescu, I., N., Cooperația și socialismul în Europa, București, Albert Baer, 1922, pp. 294-297. 
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1903 se ajunge la 700 societăți cooperative de credit, iar în 1908, la 2.410 bănci 
populare, cu reprezentanțe în tot Vechiul Regat. Extinderea cooperativelor de credit a 
fost rapidă în primele decenii ale secolului al XX-lea: între 1907 și 1930, când s-a atins 
punctul de vârf al expansiunii (8.165 de bănci populare, față de 2.401 la începutul 
intervalului),numărul acestora a sporit de patru ori și de peste zece ori capitalul pe cap 
de societar, atingând idealul imaginat de promotorii cooperației occidentale ca în fiecare 
comună rurală să existe o bancă populară8. 

Începând cu anul 1898 Spiru Haret devine unul din principalii susținători aiextinderii 
și organizării mișcării cooperatiste fiind și inițiatorul primei legi a cooperației. 

Printre precursorii mișcării cooperative moderne din societatea românească se 
numără și Ion Heliade Rădulescu, Teodor Diamant, Ion Ionescu de la Brad, Ion Ghica,P. 
S. Aurelian, Dimitrie Butculescu. Propovăduitor al ideilor cooperației lui Schulze-
Delitzsch, economistul P. S. Aurelian a transpus în practică aceste idei în1870, sub 
forma unei cooperative de credit denumită „Economia”, în București9  

Primele cooperative de credit s-au înființat în mediul urban după elaborarea Codului 
comercial din 188710; în 1914 erau în funcțiune 99 de bănci populare, din care 52 în 
orașe din provincie iar restul în București11. 

Asemănător cu evoluția cooperației în țările europene, mișcarea cooperatistă a 
apărut spontan, răspunzând nevoilor populației, mai ales ale cerințelor de supraviețuire 
ale gospodăriilor țărănești. 

În perioada de început a secolului al XX-lea, mișcarea cooperatistă, în special cea 
de credit, era în ascensiune, ca răspuns la necesitățile acute decapitalizare ale 
gospodăriilor țărănești. Statul nu putea rămâne insensibil la nevoia de reglementare 
unitară a acestei mișcări, la construcția de politici de încurajare și suport a instituției 
cooperației. 

Legiuitorul român, ca și cel francez, după care s-a inspirat,a folosit ca tehnică 
legislativă, inserarea în Codul de comerț de la 1877, a unor reglementări privind 
constituirea de organe de îndrumare și control,acordarea de avantaje fiscale, de 
judecată, de urmărire a creanțelor, de finanțare etc.12 a cooperativelor. 

Prima lege specială privind organizarea cooperației apare la 28 martie 1903-, 
respectiv, „Legea asupra băncilor populare sătești și a casei lor centrale”13. Acest act 
normativ constituie norma de bază după care s-a condus mișcarea cooperatistă și a fost 
modificată de peste douăzeci de ori până în anul 1928, când a fost edictat Codul 
cooperației. Prin această lege s-a creat prima instituție centrală cooperatistă, numită 
Casa Centrală a Băncilor Populare,instituție cu funcții multiple, care coordona, inițial 
numai băncile populare, iar apoi prin modificările succesive, s-a extins și asupra altor 
tipuri de cooperative ( obști de arendare, obști de cumpărare, cooperative forestiere, 
cooperative de producție diversă, cooperative de consum etc.)14.  

O caracteristică a acestui act normativ a fost aceea că ,, Legea băncilor populare 
din 1903 nu definea cooperativa de credit la sate conform idealului cooperatist, ci, 
conform datelor lui Fințescu, o încadra în secțiunea a 7-adin Codul comercial, ca 
societăți comerciale cu personalitate juridică. Mai mult,societățile cooperative de credit, 
adică băncile populare sătești, erau subordonat eunei instituții de stat, cu organizare 

                                                 
8Angelescu, I., N., Cooperația și socialismul în Europa, București, Albert Baer, 1922, p. 297. 
9Angelescu, I., N., Cooperația și socialismul în Europa, București, Albert Baer, [1913] 1922, pag.291. 
10Codicele de comerț din 1887, publicat în Monitorul Oficial nr. 31 din 10 mai 1887.   
11Galan, A. G., Întreprinderile cooperative, în Enciclopedia României, vol. IV, Economia 
Națională, București, Imprimeria Națională, 1943, p. 642; Maria Larionescu,op. cit., 2013, p. 112 
12Fințescu, I., Legislația cooperativă, în Enciclopedia României, vol. IV, Economia Națională,București, 
Imprimeria Națională, 1943, pp. 622–623. 
13Publicată în Monitorul Oficial nr.288  din 29 martie 1903. 
14http://www.csnmeridian.ro/files/docs/CONSINCOOP.pdf 
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autonomă, „Casa centrală a băncilor populare sătești”, care exercita funcțiuni de 
îndrumare, control și finanțare. Nevoia de credit pentru achiziționarea de pământ a 
constituit impulsul pentru societățile cooperative până la reforma de după Primul Război 
Mondial”15. 

 Legea băncilor populare din 1903 a fost criticată de economiștii și politicienii 
vremii, deoarece aceasta ducea la încălcarea „autonomiei cooperației față de Statul 
politic”16; această„lege organică a mișcării cooperative” (pană în 1928) „instituia o tutelă 
a puterii guvernamentale asupra mișcării. Se introducea controlul și dreptul de 
sancționare administrativă”, deci un regim special, în contradicție cu politicile economice 
din epocă17. Ca o curiozitate a regimului juridic consfințit de această lege, menționăm că 
autorul ei (Em. Costinescu) a corelat două idei, ideea de control si ideea de finanțare, cu 
toate că declarase în expunerea de motive că finalitatea legii nu era „nicidecum de a 
face din băncile populare instituții de stat.”18 I. G. Duca,primul președinte al Casei 
Centrale a băncilor populare, mărturisea: „idealul Casei Centrale e ca de îndată ce se va 
fi întărit mai bine băncile populare, să se sprijine, să se federalizeze între ele și să 
satisfacă prin propriile lor mijloace toate trebuințele lor, așa încât ajutorul Statului să nu 
fie necesar”19. 

 În anul 1918, în locul Casei Centrale a Băncilor Populares - a înființa Casa 
Centrală a Cooperației și Împroprietăririi Sătenilor, în cadrul căreia s-au creat trei instituții 
cooperative centrale: Centrala Băncilor populare; Centrala Cooperativelor Sătești de 
Producție și Consum; Centrala Obștilor Sătești și a Exploatărilor Agricole; Prin legea de 
organizare a Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale din aprilie 1920s-a organizat 
Direcția Cooperației Orășenești. 

Potrivit economistului I. Fințescu, motivația noului act normativ s-a deplasat, de la 
nevoia acută de credit ieftin pentru cumpărarea de pământ, ce guverna Legea din 1903, 
la corelarea cooperației cu împroprietărirea abia înfăptuită, pentru acrea condiții 
favorabile constituirii proprietății rentabile, mijlocii și mari, prin unirea micilor proprietari 
de pământ ce au luat locul marilor proprietari funciari, ca soluție la problema pulverizării 
proprietății agrare20. 

Potrivit prevederilor Legii unificării cooperației din februarie 192321 Direcția 
Cooperației Orășenești a trecut sub tutela Casei Centrale a Cooperației și Împroprietăririi 
Sătenilor. Această organizare a durat până în anul 1928 când, prin Codul Cooperației22 
au luat ființă două organizații centrale: Centrala Băncilor Populare și Centrala 
Cooperativelor (pentru toate categoriile de cooperative, în afara de băncile populare )23. 

În literatura de specialitate s-a apreciat că acest nou act normativ, Codul 
Cooperației,este prima lege care ține seama de specificul instituției cooperației, de 
identitatea sa particulară ca societate cu autocontrol,cu finalități colective, valorizarea 
muncii, a voluntariatului și beneficii comunitare. 

Specialiștii în domeniul mișcării cooperative remarcau un anumit context socio-
politic zonal care a imprimat cooperației românești particularități ce nu se regăseau în 

                                                 
15Maria Larionescu,op.cit. 2013,p.111-112. 
16Mladenatz, Gr., Politica cooperativă, în Enciclopedia României, vol. IV, Economia Națională,București, 
Imprimeria Națională, 1943, p. 628 
17Ibidem 
18Mladenatz, Gr., Politica cooperativă, în Enciclopedia României, vol. IV, Economia Națională,București, 
Imprimeria Națională, 1943, p. 628; Maria Larionescu,op. cit.p.114-115. 
19Ibidem. 
20Fințescu, I., Legislația cooperativă, în Enciclopedia României, vol. IV, Economia Națională,București, 
Imprimeria Națională, 1943, pp. 623–624.; Maria Larionescu,op. cit.p.116. 
21Publicatăîn Monitorul Oficial nr.269  din 14 martie 1923. 
22Publicat în Monitorul Oficial nr. 151 din 12 iulie 1928. 
23http://www.csnmeridian.ro/files/docs/CONSINCOOP.pdf 
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Vestul Europei. Conform cercetărilor lui I. Fințescu, în Occident, cadrul 
juridic„reglementează doar societățile cooperative, mișcarea cooperativă dezvoltându-se 
autonom în cadrul legal, la noi, cooperația agricolă și masa țărănească preocupă prea 
mult cercurile politice și de aici tendința de imixtiune prea pronunțat politică”24. 

Prin Legea nr. 35 din 1929 privind organizarea cooperației25, se aduc modificări, în 
sensul că se separă funcția de îndrumare, control etc., de cea de finanțare. Astfel, se 
organizează Oficiul Național al Cooperației pentru funcțiile de coordonare și Banca 
Centrală Cooperativă cu funcția de finanțare a întregii mișcări cooperatiste. Pentru 
funcțiile economice de aprovizionare și desfacere a căror organizare legiuitorul o lăsa la 
libera alegere a mișcării cooperatiste, se organizează în anul 1929 Centrala Cooperativă 
de Import și Export. 

 Prin Legea din 27 martie 193526se aduc modificări Legii din 1929 în sensul că se 
desființează Oficiul Național al Cooperației, în locul căruia ia ființă Centrala Cooperativă 
de Îndrumare, Organizare și Control27, care cuprinde  29 federale. Totodată se 
organizează două instituții centrale pentru exercitarea funcțiilor economice și anume: 
Centrala Cooperativă pentru Producție, Aprovizionare și Valorificare Agricolă 
(CECOPAVA)28; Centrala Cooperativelor de Consum ( magazin de gros)29; Banca 
Centrală Cooperativă( menținut conform Legii nr.35/ 1929).  

Rolul de coordonare și supraveghere a Centralelor cooperative și a Băncii Centrale  
Cooperatvie a revenit Casei centrale a Cooperației și care cuprindea două instituții, 
având fiecare serviciile respective și fiind conduse de: a)Consiliul Suprem al Cooperației 
(care avea atribuții de îndrumare și control); b)Consiliul Național Cooperatist ( cu atribuții 
de control și judecată ). 

În anul 1938, prin modificările aduse Legii pentru organizarea cooperației din anul 
1935, potrivit Decretului regal nr. 2269/193830, cele patru organisme naționale centrale 
cooperative, precum și Casa Centrală a Cooperației, au fuzionat în Institutul Național al 
Cooperației, (INCOOP) devenind o societate de economie mixtă, cu personalitate 
juridică, supusă regimului de drept privat, exercitând cumulativ atribuțiuni de control, 
economice și financiare pentru întreaga mișcare cooperatistă din țară. Acesta avea în 
subordine trei divizii, respectiv: Divizia Bancară, Divizia Economica și Divizia de 
Îndrumare, Control și Propagandă. 

INCOOP funcționa sub controlul și îndrumarea Ministerului Economiei Naționale de 
la care primea orientare, precum și sprijin din fondurile statului.  

În scopuri economice cooperativele se puteau asocia în federale care erau 
organizate după același principiu ca și cooperativele, cu deosebire că membrii lor erau 
unități cooperatiste și nu persoane fizice.  

Federalele efectuau numai operațiuni economice, neavând nici un drept de control 
sau îndrumare asupra cooperativelor membre, ele nu aveau caracter de organizații 
centrale31. 

După cum se poate observa, prin modificările succesive aduse Legii din anul 1935 
în anii 1938,1939,1940 și 1941, prin înființarea Institutului Național al Cooperației 
(INCOOP), statul a  devenit asociat alături de federații și cooperative.  

 

                                                 
24Fințescu, I., Legislația cooperativă, în Enciclopedia României, vol. IV, Economia Națională,București, 
Imprimeria Națională, 1943, pp. 623–624.; Maria Larionescu,op. cit.p.116,  
25Publicatăîn Monitorul Oficial nr. 71 din 28 martie 1929. 
26Publicată în Monitorul Oficial nr. 86 din 6 aprilie 1935 
27Înființată prin Decretul nr. 1744 /1935 publicat în Monitorul Oficial nr. 147 din 1 iulie 1935.  
28Înființată prin Decretul nr. 1743/1935 publicat în Monitorul Oficial nr. 147 din 1 iulie1935.  
29Înființată prin Decretul nr. 1742 /1935 publicat în Monitorul Oficial nr. 147 din 1 iulie 1935. 
30Publicat în Monitorul Oficial nr. 141 din 23 iunie 1938 
31http://www.csnmeridian.ro/files/docs/CONSINCOOP.pdf 
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II. Evoluția reglementărilor juridice privind organizarea și funcționarea 
cooperației din România în perioada 1945-1990 

Începând cu anul 1945 România a intrat sub influența regimului totalitar comunist, 
conceput și organizat după model sovietic 

Astfel, în anul 1949 este edictat Decretul nr.133/1949 privind organizarea 
cooperației32 care în art.1) dispunea: „Cooperativele sunt organizații de mase ale celor 
ce muncesc de la orașe și sate, create din inițiativa proprie a acestora, și care, prin 
activitate și mijloace comune, își satisfac trebuințele de ordin economic și cultural. 

Cooperativele contribuie la dezvoltarea vieții economice în folosul poporului și la 
mărirea venitului național. Ele își desfășoară activitatea în cadrul Planului de Stat ...”. 

Prin același act normativ se constituie cooperativele de consum-aprovizionare, 
prelucrare și desfacere, cooperativele de producție meșteșugărească, cooperativele de 
producție agricolă-gospodării, organizate în Uniuni ale cooperativelor la nivel județean și 
Centrale ale uniunilor județene la nivel central. 

După cum se poate observa, prin acest act normativ se reglementau toate formele 
de cooperație, care a avut o reglementare distinctă. 

În ceea ce privește Cooperația meșteșugărească în anul 1950 în întreaga țară 
funcționau 568 de cooperative cu 63000 membri, totodată s-au înființat 33 de uniuni pe 
ramuri de producție ale cooperativelor meșteșugărești. 

 În anul 1951 are loc Primul Congres al cooperației la care se constituie Uniunea 
Centrală a Cooperativelor Meșteșugărești (UCECOM) 

În perioada 1952-1963 printr-o serie de acte normative se dispune naționalizarea 
forțată a unei părți din patrimoniul cooperatist fapt ce a constituit principala ingerință a 
statului comunist în acest sector de activitate. Până în anul 1955 s-au înființat 15 uniuni 
regionale33. 

Reținem faptul că prevederile Decretului nr. 133/1949 privind cooperația s-a aplicat 
până în anul 1968, când a fost adoptată Legea nr. 14/1968 privind organizarea și 
funcționarea cooperației meșteșugărești34, prin care s-a dat o reglementare distinctă 
acestei forme de cooperație, față de cea de consum și de credit. 

Potrivit prevederilor acestui act normativ cooperativele meșteșugărești 
erau„organizații socialiste obștești cu caracter economic”, care se constituiau prin  
asociere, din  inițiativa  proprie a meșteșugarilor, a persoanelor care au făcut ucenicia în 
cooperația meșteșugărească, precum și a celor care voiau să se califice la locul de 
muncă într-o meserie din cadrul cooperativelor. 

Cooperativele meșteșugărești desfășurau  activități  de producție și prestări de 
servicii pentru populație, prin folosirea mijloacelor comune și prin ajutor reciproc( art.1) 

Obiectul de activitate al cooperativelor meșteșugărești se referea la lucrări de 
comandăși prestări de servicii; producția de bunuri de consum; producția de obiecte de 
artă popularăși artizanat;activitatea productivă specifică invalizilor;realizarea de   
produse  prin cooperare cu întreprinderi  industriale de stat și executarea de lucrări 
solicitate de acestea; desfacerea de mărfuri (art. 2) 

Cooperația meșteșugărească se încadra în sistemul economiei  socialiste și în 
normele generale de planificare și conducere a acestei economii, iar activitatea acesteia 
era luatăîn calcul la  elaborarea planului de stat de dezvoltare a economiei naționale. 

De asemenea, organizațiile cooperației meșteșugărești își desfășurau activitatea pe 
baza de planuri aprobate de organele prevăzute în statute. 

                                                 
32Publicat în Buletinul Oficial nr.15 bis din 2 aprilie 1949. 
33http://www.uscomtm.ro/faq/9/Informatii/i-9.html#3  
34Publicată în Buletinul Oficial nr. 64 din 15 mai 1968, abrogată prin Decretul - Lege nr. 66/1990 privind 
organizarea și funcționarea cooperației meșteșugărești (Publicat în Monitorul Oficial nr. 23 din 9 februarie 
1990) 
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Structura cooperației meșteșugărești cuprindea:cooperativele meșteșugărești; 
uniunile de cooperative meșteșugărești;Uniunea Centrala a Cooperativelor 
Meșteșugărești. Organizații ale cooperației  meșteșugărești erau socotite și unitățile 
anexe create de uniunile de cooperative meșteșugărești și de Uniunea Centrală a 
Cooperativelor Meșteșugărești (art. 4). 

Cooperativele meșteșugărești se înființau, se organizau și își  desfășurau 
activitatea potrivit statutelor adoptate în adunări generale și erau conduse de organe 
alese potrivit acestora (5). 

Cooperativele meșteșugărești se puteau asocia în uniuni organizate teritorial pe 
județe și în municipiul București, sau pe ramuri de producție. 

Uniunea Centrală a Cooperativelor Meșteșugărești era organizația generală a 
sistemului cooperației meșteșugărești rezultată din asocierea uniunilor de cooperative 
meșteșugărești (art. 6). 

Uniunile de cooperative meșteșugărești și Uniunea Centrală a Cooperativelor 
Meșteșugărești se înființau, se organizau și funcționau potrivit statutelor adoptate, după 
caz, de conferințe sau de congresul  cooperației meșteșugărești și erau conduse de 
organe alese potrivit statutelor  (art. 7). 

Consiliul organizației cooperatiste meșteșugărești imediat superioare era organul 
care avea puterea de recunoașterea înființării cooperativelor meșteșugărești și a 
uniunilor  de cooperative care dobândeau personalitate juridică prin înregistrare potrivit 
legii. 

Uniunea Centrală a Cooperativelor Meșteșugărești a dobândit personalitate juridică 
în temeiul Legii nr.14/1968 și prin adoptarea statutului său de către congresul cooperației 
meșteșugărești ( art.8). 

Uniunile de cooperative meșteșugărești și Uniunea Centrală a Cooperativelor 
Meșteșugărești puteau înființa unități anexe cu caracter economic, cu caracter social, 
cultural și sportiv, pentru membrii cooperatori, iar recunoașterea înființării acestora se 
făcea de către organele uniunii de cooperative sau ale Uniunii Centrale a Cooperativelor 
Meșteșugărești, după caz, conform statutelor acestora,care dobândeau personalitate 
juridică potrivit legii ( art. 9) 

Mai reținem că, potrivit art. 34 din Legea nr. 14/1968prin „cooperative 
meșteșugărești în sensul acestei legi se înțeleg și cooperativele de invalizi, cărora li se 
aplică în mod corespunzător toate prevederile legii de față”. 

Ca urmare a reorganizării administrativ-teritoriale și a Legii nr.14/1968 la începutul 
anului 1969 s-au înființat 39 de uniuni județene ale cooperativelor meșteșugărești și una 
pentru municipiul București care reuneau aproximativ 400 de cooperative și peste 
240.000 cooperatori35. 

În ceea ce privește Cooperația de consum și de credit constatăm că între 19-21 
martie 1950 are loc Primul Congres al Cooperației de consum la care s-a hotărât 
constituirea Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum „ CENTROCOOP” – prin 
transformarea Institutului Național al Cooperației de Consum. 

La Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum „CENTROCOOP” erau asociate 
Uniunile Județene ale cooperativelor de consum.  

În baza Decretului nr. 133/1949 au fost elaborate: Statutul Cooperativei de 
Consum, Aprovizionare, Prelucrare și Desfacere; Statutul Uniunii Cooperativelor de 
consum ; Statutul Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum „CENTROCOOP”. 

                                                 
35http://www.uscomtm.ro/faq/9/Informatii/i-9.html#3  
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Prin Decretul nr. 74/195136 s-a stabilit modul de înregistrare la stat a cooperativelor 
de consum, aprovizionare, prelucrare și desfacere; a uniunilor județene a cooperativelor 
(UJECOOP) și a Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum - CENTROCOOP. 

În anul 1954 are loc al doilea Congres al Cooperației de Consum. 
La sfârșitul anului 1957, sistemul cooperației de consum cuprindea: 3160 

cooperative de consum, asociate în 185 uniuni raionale, care la rândul lor erau membre 
a 16 uniuni regionale. Uniunile regionale erau asociate la Uniunea Centrală 
„CENTROCOOP”37.  

În anul 1958 are loc al treilea Congres al Cooperației de Consum.  
Structura organizatorica a cooperației de consum la acea dată era următoarea:  
a)Cooperativa de consum-sătească sau orășeneasca, grupate în cinci categorii, în 

funcție de volumul operațiunilor economice  
b)Uniunea raională a cooperativelor de consum în care erau asociate cooperativele 

de consum din cuprinsul unuia sau mai multor raioane administrative. Pe lângă uniunile 
raionale erau organizate: agenții de valorificare,(AGEVACOOP); întreprinderi comerciale 
raionale (ICR); întreprinderi raionale de producție (IPRODCOOP); întreprinderi de 
alimentație publică (IPA). 

c)Uniunea regională a cooperativelor de consum în care erau asociate uniunile 
raionale ale cooperativelor de consum din cuprinsul unei regiuni. Pentru desfășurarea 
activității economice, uniunea regională avea întreprinderi proprii ca:Direcția comercială 
regională (ICOMREGICOOP); Întreprindere de transporturi (GOSTRANSCOOP); 
Întreprindere de construcții; Centru de selecționat ouă.  

d)Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum - (CENTROCOOP) în care erau 
asociate uniunile regionale ale cooperativelor de consum din întreaga țară.  

În perioada 1958-1963 au avut loc  o serie de modificări pe linie organizatorică, de 
comasare a unor uniuni raionale și înființarea unor uniuni interraionale, urmare a 
reformelor administrative prin aplicarea Legii nr.3/1960.  

Între 10-13 iunie1963, are loc Congresul al patrulea al Cooperației de Consum. 
Structura organizatorica a cooperației de consum la acea data era următoarea:a) 
Cooperativa de Consum; b) Cooperativa de credit; c) Uniunea Raională a Cooperativelor 
de Consum; d) Uniunea interraională a Cooperativelor de Consum; e) Uniunea 
Regională a Cooperativelor de Consum; f) Uniunea Centrală a Cooperativelor de 
Consum (CENTROCOOP). 

În baza Decretului nr. 798/1964 pentru îmbunătățirea împărțirii administrative a 
teritoriului RPR a fost elaborată Decizia Centrocoop nr.63/1964, pentru aplicarea acestui 
decret. 

În urma acestei Decizii au avut loc unele modificări în structura organizatorică a 
unităților cooperației de consum din regiunile Argeș, Bacău, Oltenia.  

În cadrul cooperației de consum existau la data de 30 iunie 1964: 16 uniuni 
regionale, 127 uniuni raionale și interraionale  

De asemenea,pe lângă aceste uniuni raionale și interraionale erau organizate: 36 
întreprinderi comerciale interraionale, 63 întreprinderi comerciale raionale, 43 
AGEVECOOP-uri 23 IRAVICOOP-uri 19 întreprinderi de producție 14 întreprinderi de 
construcții38 

În anul 1970 fost adoptată Legea nr. 6/1970 cu privire la organizarea și 
funcționarea cooperației de consum39 care în art. (1) definește Cooperativele de consum 
ca fiind „organizații socialiste obștești cu caracter economic, constituite teritorial prin 

                                                 
36Publicat în Buletinul Oficial nr. 64 din 13 iunie 1951. 
37http://www.uscomtm.ro/faq/9/Informatii/i-9.html#3. 
38http://www.uscomtm.ro/faq/9/Informatii/i-9.html#3. 
39Publicată în Buletinul Oficial nr. 80 din 10 iulie1970. 
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asocierea, din inițiativa proprie, a locuitorilor în scopul de a satisface unele nevoi 
materiale și culturale, prin mijloace și acțiuni comune. Prin activitatea lor, cooperativele 
de consum contribuie la lărgirea și perfecționarea continuă a bazei tehnico-materiale a 
țării...”. 

De asemenea,Cooperativele de consum desfășurau activități economice ce aveau 
ca obiectiv „înlesnirea schimbului de mărfuri între sat și oraș, producerea unor bunuri de 
consum și satisfacerea unor cereri de servicii pentru populație, putând organiza: a) 
contractări, achiziții și valorificări de produse agricole și de alte bunuri pentru 
aprovizionarea populației, a industriei cu materii prime și pentru export; b) desfaceri de 
mărfuri și activități de alimentație publică; c) prestarea de servicii; d) producția de bunuri 
de consum, îndeosebi prin valorificarea resurselor locale de materii și materiale, în 
vederea completării fondului de marfă, precum și producția de pâine și alte produse de 
panificație” ( art. 2). 

Structura organizatorică a cooperației de consum prevăzută în această lege 
cuprindea: Cooperativa de consum; Uniunea Teritorială a Cooperativelor de Consum-
asocierea de cooperative, Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum - 
CENTROCOOP. 

Pentru realizarea activităților economice, uniunea centrală și uniunile teritoriale ale 
cooperativelor de consum înființau întreprinderi. 

Prin Decizia Centrocoop nr. 66/ 6 mai 1970 și Instrucțiunile de aplicare a acestei  
decizii, s-a stabilit ca Uniunile Județene să înființeze Întreprinderea Economică 

Județeană a cooperației de consum, IJECOOP, titulară de plan cu dublă subordonare, 
respectiv, față de uniunea teritorială și față de uniunea centrală-Centrocoop. IJECOOP a 
preluat activitățile desfășurate de întreprinderile Comerciale de alimentație publică, de 
valorificare a produselor și de producție din județ. De asemenea, IJECOOP a preluat și 
activitatea de contractări, achiziții, prestări servicii, reparații și întreținere, de 
aprovizionare tehnico-materială și de transporturi deținute de uniunea județeană. 

În baza Decretului nr.162/1973,privind stabilirea normelor unitare de structură 
pentru unitățile economice40, Comitetul Executiv Centrocoop,în data de 29 martie 
1973,ahotărât luarea mai multor măsuri organizatorice în concordanță cu prevederile 
acestui act normativ cum ar fi:desființarea Oficiului de Construcții și Proiectare de pe lângă 
Centrocoop și preluarea atribuțiilor acestuia de către Centrala de Producție, Prestări și 
Construcții prin reducerea numărului de posturi; Reorganizarea Centralei de Construcții și 
Achiziții prin reducerea numărului de posturi; Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum 
să stabilească organigramele întreprinderilor subordonate și ale uniunilor județene a 
cooperativelor de consum în spiritul Decretului nr.162/1973; Reorganizarea Întreprinderilor 
Economice Județene ( IJECOOP ) potrivit prevederilor Decretului nr.162/ 12973 prin reducere 
de posturi ;Perfecționarea și simplificarea organizării aparatului cooperativelor de consum 
orășenești și a celor sătești prin reducere de posturi. Cooperativele de consum la nivel de 
comună vor dispune de unități economice ( magazine, unități de alimentație publică, ateliere și 
secții de producție și prestări servicii, contractări și achiziții etc.), activitatea de conducere 
urmând să se desfășoare pe baze obștești, fără personalTESA, de activitatea economică 
urmând să răspundă cooperativele zonale care vor funcționa pe mai multe comune 
administrative etc. 

Congresul al VI-lea al Cooperației de Consum s-a desfășurat în zilele de 30-31 
ianuarie 1976 la care s-a aprobat un nou Statut al Organizațiilor Cooperației de Consum.  

Structura organizatorică a organizațiilor cooperației de consum de la aceasta data 
era: Cooperativa de Consum (comunală-orășenească);Uniunea județeană a 
Cooperativelor de Consum și de Credit (asocierea cooperativelor de consum și                           

                                                 
40Publicat în Buletinul Oficial nr. 65 din 11 mai 1973. 
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a cooperativelor de credit de pe raza teritorială a unui județ) UJCC; Uniunea Centrală a 
Cooperativelor de Consum CENTROCOOP (asocierea uniunilor județene ale 
cooperativelor de consum și de credit ). 

Pentru realizarea sarcinilor economice, organizațiile cooperației de consum 
organizau și înființau întreprinderi și alte unități economice fără personalitate juridică, iar 
Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum (CENTROCOOP) înființa unități 
economice asimilate centralelor41.  

În baza Decretului nr. 18/1977 cu privire la unele măsuri organizatorice pentru 
unitățile din sistemul Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum, au fost aprobate 
normele unitare de structură și structurile organizatorice tip pentru unitățile din sistemul 
Uniunii Centrale Cooperativelor de Consum (anexele 1-14 la decret).  

În baza actului normativ sus-citat, Comitetul Executiv al Uniunii Centrale a 
Cooperativelor de Consum (CENTROCOOP) a hotărât: încetarea activității 
Întreprinderilor economice județene ale cooperativelor de consum (IJECOOP ) și 
preluarea acestora de către Uniunile județene, dobândind astfel personalitate juridică; 
Întreprinderile mixte de producție, prestări servicii și construcții din subordinea uniunilor 
județene, au trecut în subordinea Centralei de Producție, Prestări, Construcții și a 
Centralei de Contractări - Achiziții și Producție, Alimentara (anexa la decret); Centrala de 
Contractări - Achiziții (CECONA), prin preluarea unor activități de producție alimentară și 
se va numi Centrala de Contractări - Achiziții și producție Alimentara CECAPA; 
Desființarea cooperativelor de consum zonale ( în număr de 338) aparținând uniunilor 
județene și înființarea cooperativelor de consum ( comunale și orășenești) pe 5 tipuri; 
Înființarea a 14 ferme zootehnice în subordinea cooperativelor de consum ( anexa la 
decret); Reorganizarea Întreprinderii Comerciale Centrale (UNIVERSALCOOP ) și a 
Întreprinderii de Reclamă și publicitate ( RECOOP) din subordinea CENTROCOOP; 
Îmbunătățirea structurii organizatorice la Centrul de Perfecționare a pregătirii Cadrelor 
(CEPECOOP ) etc. 

La Congresul al VII-lea al Cooperației de Consum (30-31 ianuarie 1982), s-a 
hotărât ca în viitor cooperația de consum să se numească „Cooperația de Producție, 
Achiziții și Desfacere a Mărfurilor” având următoarea structură organizatorică: 
Cooperativa de Producție, Achiziții și Desfacere a Mărfurilor (C.P.A.D.M.); Cooperativa 
de Credit;Uniunea județeană a Cooperativelor de Producție, Achiziții și Desfacere a 
Mărfurilor și de Credit (UJECOOP);Uniunea Centrală a Cooperativelor de Producție, 
Achiziții și Desfacere a Mărfurilor (CENTROCOOP). 

În vederea realizării sarcinilor economice, organizațiile cooperației de producție, 
achiziții și desfacere a mărfurilor puteau să înființeze întreprinderi, precum și unități fără 
personalitate juridică, iar Uniunea Centrală putea înființa și unități economice asimilate 
centralelor.  

 
III. Reglementările juridice privind organizarea și funcționarea cooperației în 

perioada 1990 până în prezent 
După anul 1990, Cooperația meșteșugărească a fost reglementată prin Decretul–

Legenr.66/1990 privind organizarea și funcționarea cooperației meșteșugărești42. 
Potrivit acestui act normativ Cooperativele meșteșugărești erau asociații cu 

caracter economic, care se constituiau pe baza consimțământului, exprimat în mod liber, 
al persoanelor care devin membrii acestora, în scopul desfășurării activității în comun cu 
mijloace de producție proprietate colectivă sau închiriate.  

                                                 
41http://www.uscomtm.ro/faq/9/Informatii/i-9.html#3. 
42Publicat în Monitorul Oficial nr. 23 din 9 februarie 1990, abrogat prin Legea nr. 1/2005 privind organizarea 
și funcționarea cooperației, republicată în Monitorul Oficial nr. 368 din 20 mai 2014. 
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De asemenea, din acest sistem al cooperativelor meșteșugărești făceau parte și 
cooperativele de invalizi, care aveau ca scop integrarea în activități productive a 
persoanelor cu handicap (art. 1) 

Cooperativele meșteșugărești funcționau potrivit prevederilor Decretului - Lege nr. 
66/1990 și ale statutelor proprii și erau conduse de organe alese dintre membrii 
cooperatori în adunările lor generale.  

Acestea se încadrau în sistemul economiei naționale, ca organizații economice 
productive independente și întreaga lor activitate se desfășura în conformitate cu legea, 
pe baza reglementărilor proprii, potrivit programelor economice, financiare și social-
culturale aprobate de organele prevăzute în statute (art. 2).  

Obiectul de activitate a cooperativelor meșteșugărești se referea la: efectuarea de 
lucrări la comandă și prestări de servicii pentru populație, pentru unități proprii și alți 
beneficiari din țară și străinătate; producția de bunuri de consum; achiziții, recondiționări 
și valorificări de bunuri de la populație și alte unități; confecționarea de obiecte de artă 
populară și artizanat; activitatea productivă specifică invalizilor;  realizarea de produse 
prin cooperare cu întreprinderi și alte organizații și executarea de lucrări solicitate de 
acestea; desfacerea de mărfuri; activitatea de comerț exterior, import-export, schimburi 
de mărfuri, cooperare și alte operațiuni de comert exterior, prin unități proprii și alte 
unități specializate; relații economice, tehnice, schimburi de specialiști și schimburi 
cultural-sportive cu organizații din alte țări ( art. 3). 

Structura organizațiilor meșteșugărești cuprindea : cooperativele meșteșugărești și 
de invalizi; uniunile de cooperative meșteșugărești; Uniunea Centrală a Cooperativelor 
Meșteșugărești;  

De asemenea, mai făceau parte din structura cooperației meșteșugărești și unitățile 
proprii create de cooperative, de uniuni și de Uniunea Centrală a Cooperativelor 
Meșteșugărești”.(art.6) 

Cooperativele meșteșugărești se puteau înființa, se organizau și funcționau potrivit 
statutelor adoptate de adunările generale ale acestora, pe baza statutului cadru aprobat 
de Congresul cooperației meșteșugărești (art.7). 

În același timp, acestea se puteau asocia în uniuni organizate teritorial pe județe și 
în municipiul București sau pe ramuri de activitate.  

Uniunea Centrală a Cooperativelor Meșteșugărești era organizația generală a 
sistemului cooperației meșteșugărești și apăra interesele acesteia în raporturile cu 
organele de stat, precum și cu alte organe și organizații (art.8). 

Uniunile de cooperative și Uniunea Centrală a Cooperativelor Mesteșugărești se 
înființau, se organizau și funcționau potrivit statutelor adoptate, după caz, de conferințe 
sau de Congresul cooperației meșteșugărești și erau conduse de organe alese potrivit 
statutelor (art.9). 

Cooperația de consum și de credit după anul 1990 a fost reglementată prin 
Decretului-Legenr.67/1990,privind organizarea și funcționarea  cooperației de consum și 
de credit43 potrivit căruia Cooperativele de consum erau organizații obștești, cu caracter 
economic, create la orașe și sate, în scopul de a satisface unele cerințe de ordin 
economic, social și cultural ale populației, iar Cooperativele de credit erau organizații 
obștești cu caracter economic, create la orașe și sate, în scopul întrajutorării financiare a 
membrilor săi (art.1). 

Cooperativele de consum și cooperativele de credit se puteau asocia în uniuni 
județene, iar acestea în Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum și de Credit (art. 2) 

                                                 
43Publicat în Monitorul Oficial nr.23 din 9 februarie 1990, abrogat ulterior prin Legea nr. 109/1996, publicată 
în Monitorul Oficial nr. 252 din 18 octombrie 1996. 
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Conform art. 5 din acest act normativ, obiectivele Cooperației de consum și de 
credit se realizau prin activități privind: comerțul cu amănuntul, cu întreaga gamă de 
mărfuri alimentare și nealimentare necesare consumului personal, gospodăresc și 
productiv; alimentația publică și turismul, pe plan intern și extern; comerțul cu ridicata, 
prin bazele proprii, pentru aprovizionarea unităților sale, a micilor comercianți și a  altor 
unități solicitante, asigurându-și fondul de marfă prin relații directe în întreprinderile 
producătoare; producția industrială și prestările de servicii de toate categoriile pentru 
populație, unități economice și social-culturale de stat și particulare; cumpărarea, potrivit 
legii, de produse agroalimentare de la populație și unități agricole, în condiții reciproc 
avantajoase, precum și valorificarea acestora în stare proaspătă sau prelucrată; 
vânzarea către gospodăriile populației de mașini și unelte agricole, îngrășăminte, 
animale de reproducție, furaje, semințe, răsaduri, puieți și alte produse necesare acestor 
gospodării;exportul și importul, cooperări și schimburi de mărfuri cu organizații 
cooperatiste, întreprinderi sau firme de peste hotare, organizarea de societăți mixte cu 
organizații cooperatiste sau firme din alte țări, în condițiile prevăzute de lege; proiectarea 
și executarea de investiții pentru dezvoltarea bazei materiale proprii, precum și pentru 
terți; cooperări între organizațiile și întreprinderile sale cu alte organizații cooperatiste, 
întreprinderi de stat, precum și cu particularii, în condiții stabilite pe bază de contract; 
acordarea de împrumuturi membrilor cooperatori și prestări servicii bancare, operațiuni 
bancare în mandat, organizarea de bănci cooperatiste; pregătirea și perfecționarea 
cadrelor prin licee, școli profesionale, centre de perfecționare proprii și alte forme de 
învățământ;  reclama, publicitate, activități de presă, editură și tipărire; 

Prin Decretul - Lege nr.67/1990 s-a schimbat denumirea din „Cooperația de 
producție, achiziții și desfacere a mărfurilor” în „ Cooperația de Consum și de Credit” și s-
a stabilit următoarea structură organizatorică:Cooperativa de consum, Cooperativa de 
credit, Uniunea județeană a Cooperativelor de consum și de Credit - (UJCC), Uniunea 
Centrală a Cooperativelor de Consum și de Credit - (CENTROCOOP). 

Uniunea centrală, uniunile județene și cooperativele de consum puteau înființa, în 
baza acestui decret, întreprinderi și unități proprii, cu sau fără personalitate juridică, în 
vederea realizării activităților economice. 

În baza Deciziei CENTROCOOP nr.198/1990, începând cu 01.05. 1990 s-a 
desființat Centrala de Producție, Prestări și Servicii și Centrala de Contractări, Achiziții și 
Producție Alimentară, iar în baza Hotărârii Consiliului de Administrație CENTROCOOP 
din 19 decembrie 1990, întreprinderile de producție, prestări; întreprinderile de producție 
alimentară; întreprinderile comerciale cu ridicata;indiferent de subordonare, se 
reorganizează în Societăți Comerciale Cooperatiste. 

În perioada 26-27 februarie 1992 a avut loc Congresul Cooperației de Consum si 
de Credit care a aprobat printre altele și statutele –cadru ale următoarelor organizații ale 
Cooperației de Consum și de Credit: Cooperativa de Consum (CONSUMCOOP), 
Cooperativa de Credit - BANCA POPULARĂ Uniunea Județeană a Cooperativelor de 
Consum și de Credit (FEDERALCOOP), în cadrul cărora funcționa Comisia județeană a 
cooperativelor de credit, cu personalitate juridică, făcând parte din Federalcoop și 
coordonează activitatea cooperativelor de credit din județ; Uniunea Centrală a 
Cooperativelor de Consum și de Credit (CENTROCOOP ) în cadrul cărora funcționa 
Comisia Centrală a Cooperativelor de Credit (bănci populare), cu personalitate juridică, 
organizată potrivit Regulamentului aprobat de Consiliul de Administrație CENTROCOOP. 

În anul 1996 a intrat în vigoare Legea nr.109/1996 privind organizarea și 
funcționarea cooperației de consum și a cooperației de credit44.  

                                                 
44Publicată în Monitorul Oficial nr.252 din 18 octombrie 1996, abrogată prin Legea nr. 1/2005 privind 
organizarea și funcționarea cooperației, republicată în Monitorul Oficial nr. 368 din 20 mai 2014. 
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Potrivit prevederilor acestui act normativ,activitatea de bază a cooperației de 
consum și a cooperației de credit se desfășura prin cooperative de consum și 
cooperative de credit - bănci populare (art. 1). 

Acestea erau asociații autonome, apolitice și neguvernamentale, al căror scop 
principal era organizarea de activități bazate pe principiul întrajutorării membrilor lor.  

La baza constituirii lor se aflau principiul asocierii libere, nediscriminării și 
funcționau în mod democratic, în sensul că organele de conducere ale organizațiilor 
cooperației de consum și ale cooperației de credit se alegeau în condițiile stabilite de  
lege și de statutele proprii. De asemenea, fiecare membru al unei cooperative participa 
la luarea hotărârilor adunării generale cu un singur vot, indiferent de numărul părților 
sociale subscrise. (art. 2) 

Organizațiile cooperației de consum și ale cooperației de credit se constituiau dintr-
un număr variabil de membri, iar capitalul social era format din părți sociale de valoare 
egală, fiind interzisă constituirea de organizații cu capital social fix ( art. 3).   În 
vederea asigurării servirii în condiții cât mai bune interesele membrilor și ale comunității, 
organizațiile cooperației de consum și ale cooperației de credit puteau colabora pe plan 
local și național cu autoritățile publice, agenții economici și organizațiile similare, precum 
și pe plan internațional cu organisme cooperatiste și alți parteneri(art. 4). 

Cooperativele de credit - bănci populare se puteau asocia în case teritoriale ale 
cooperativelor de credit, iar acestea în Casa Cooperativelor de Credit - CREDITCOOP, 
iar Cooperativele de consum și casele teritoriale ale cooperativelor de credit se puteau 
asocia în federale teritoriale ale cooperativelor de consum și de credit - 
FEDERALCOOP(art.5) 

 La data de 29-30 iulie 199745 a avut loc Congresul Cooperației de Consum și de 
Credit, care, printre altele, a aprobat Statutele-cadru pentru următoarele organizații 
cooperatiste: Cooperativa de Consum, CONSUMCOOP; Cooperativa de Credit, BANCA 
POPULARA; Casa Teritorială a Cooperativelor de Credit;Federația Teritorială a 
Cooperativelor de Consum și de Credit - FEDERALCOOP; Casa Cooperativelor de 
Credit - CREDITCOOP; Uniunea Națională a Cooperativelor de Consum și de Credit - 
CENTROCOOP. 

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2000 privind organizarea cooperației 
de credit46, s-a abrogat Titlul III- Cooperative de credit - bancă populară, Titlul IV – Casa 
teritorială a cooperativelor de credit, CREDITCOOP, precum și celelalte dispoziții 
referitoare la organizațiile cooperației de credit din Legea nr. 109/1996, cu excepția celor 
care, potrivit ordonanței respective intrau în lichidare.  

Astfel, potrivit art. 246 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
97/2000,Cooperativele de credit, bănci populare, casele teritoriale ale cooperativelor de 
credit, Casa Cooperativelor de Credit, CREDITCOOP, precum și celelalte organizații ale 
cooperației de credit care erau organizate și funcționau pe baza prevederilor Legii nr. 
109/1996,trebuiau să opteze pentru: 

 - reorganizarea ca organizații cooperatiste de credit, conform dispozițiilor  
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2000, și autorizarea de către Banca Națională 
a României; 

                                                 
45http://www.csnmeridian.ro/files/docs/CONSINCOOP.pdf  
46Republicată în Monitorul Oficial nr. 78 din 24 ianuarie 2005, abrogată prin Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, publicată în Monitorul Oficial nr. 
1027 din 27 decembrie 2006. 
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 - schimbarea formei juridice în societate comercială pe acțiuni și autorizarea 
acestora, de către Banca Națională a României, ca bănci, potrivit prevederilor Legii 
bancare nr. 58/199847și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2000. 

În situația în care organizațiile cooperației de credit nu au solicitat în termen de 120 
de zile de la data intrării în vigoare a actului normativ sus citat, autorizarea de către 
Banca Națională a României, acestea se dizolvau prin efectul legii intrând în lichidare cu 
respectarea prevederilor Legii nr. 109/1996 . 

În prezent,în funcție de reglementările legislative, cooperația în România este 
structurată pe trei paliere, respectiv: cooperația meșteșugărească și de consum 
organizate în baza Legii nr.1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației48; 
cooperația agricolă organizată în baza Legii nr.1/2005 și a Legii nr.566/2004 - Legea 
cooperației agricole49și cooperația de credit organizate în baza Legii nr.200/200250 
completată de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/200651.  

Prin elaborarea Legii nr. 1/2005 s-a urmărit crearea unui cadru legal unitar pentru 
organizarea și funcționarea cooperației în România, în vederea dezvoltării sistemelor 
cooperatiste existente, precum și crearea condițiilor pentru înființarea și dezvoltarea de 
societăți cooperatiste în alte domenii de activitate, având în vedere faptul că la baza 
organizării și funcționării organizațiilor cooperatiste stau aceleași principii, în acord cu 
cele ale mișcării cooperatiste internaționale, respectiv: asocierea voluntară și deschisă, 
controlul democratic al membrilor, pariciparea economică a membrilor, autonomia și 
independența membrilor, educarea, instruirea și formarea membrilor cooperatori, 
cooperarea între societățile cooperatiste și preocuparea pentru comunitate. 

De reținut este și faptul că aportul sectorului cooperatist în cadrul economie i 
naționale a înregistrat la acea dată o scădere accentuată, de la 3% din PIB anterior 
anului 1989, la 0, 48 % în anul 2000. 

De asemenea s-a înregistrat, totodată o restrângere a membrilor și a domeniilor de 
activitate ale cooperației, o diminuare considerabilă a patrimoniului cooperatist, precum 
și o reducere masivă a numărului  de membri cooperatori , în perioada 1997-2001, astfel: 

- în cooperația meșteșugărească cu 37,7%, de la 118.410 în anul 1997 ajungând la 
sfârșitul anului 2001 la 73.777; 

- în cooperația de consum, cu 57,2% de la 2.736.536 în anul 1997  ajungând la 
sfârșitul anului 2001 la 1.169.393. 

Totdată, mai precizăm faptul că la elaborarea acestui act normativ s-au avut în 
vedere principiile și valorile mișcării cooperatiste internaționale, Recomandarea privind 
,,Promovarea cooperativelor” adoptată de Conferința Organizației Internaționale a 
Muncii, carea a vut loc la Geneva în luna iunie 2002 (Recomandarea nr. 193/2002) 
precum și specificul, istoricul și tradiția cooperației în România, 

                                                 
47Publicată în Monitorul Oficial nr. 78 din 24 ianuarie 2005 , abrogată prin Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, publicată în Monitorul Oficial nr. 
1027 din 27 decembrie 2006 
48Republicată în Monitorul Oficial nr. 368 din 20 mai 2014. Prin Decizia nr. 13/2005 a Curții Constituționale a 
României, publicată în Monitorul Oficial nr. 172 din 28 februarie 2005, s-a constatat că prevederile Legii nr. 
1/2005 sunt constituționale. 
49Publicată în Monitorul Oficial nr. 1236 din 22 decembrie 2004, modificată și completată succesiv, inclusiv 
prin Legea nr. 164/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 564 din 26 iulie 2016. 
50Pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2000 privind organizațiile cooperatiste și de 
credit, publicată în Monitorul Oficial nr. 300 din 8 mai 2002. 
51Privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, publicată în Monitorul Oficial nr. 1027 din 27 decembrie 
2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 227/2007 (publicată în Monitorul Oficial nr. 480 din 18 iulie 2007) 
modificată și completată succesiv, inclusiv prin Legea nr.312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor 
de credit și a firmelor de investiții precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în 
domeniul financiar (publicată în Monitorul Oficial nr. 920 din 11 decembrie 2015). 
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De asemenea, în elaborarea Legii nr.1 /2005 s-a ținut cont și de cadrul legislativ din 
țări ale Uniunii Europene (Legea  privind reforma legislației cooperative din Republica 
Italia, nr. 59/1992, Legea cooperativelor din Spania nr. 27/1989, Legea  privind Statutul 
cooperativei din Franța nr. 47-17775 din 1947, ultima variantă din 1997, Legea 
societăților  cooperative din Germania din 1973, cu modificările ulterioare) cadru care are 
un caracter unitar pentru toate tipurile și formele de cooperație52. 

Potrivit prevederilor art. 2 din Legea nr.1/2005 „cooperația reprezintă un sector 
specific al economiei care funcționează prin societăți cooperative și alte forme de 
asociere a acestora la nivel teritorial și național” și din această categorie nu fac parte 
cooperativele de credit și casele centrale ale cooperativelor de credit, care sunt 
reglementate prin lege specială (art.3).  

Societățile cooperative sunt clasificate în societăți cooperative de grad 153 și 
respectiv, societăți cooperative de grad 254. 

Formele sub care se pot constitui societățile cooperative de grad 1 sunt clasificate 
după obiectul lor de activitate și sunt cele stabilite prin art. 4 din Legea nr. 1/2005 și 
anume: 

- societăți cooperative meșteșugărești ce reprezintă asociații de persoane fizice 
care desfășoară în comun activități de producție, de comercializare a mărfurilor, de 
executare de lucrări și prestări de servicii, care contribuie, direct sau indirect, la 
dezvoltarea activităților meșteșugărești ale membrilor lor cooperatori;  

- societăți cooperative de consum care sunt asociații de persoane fizice ce  
desfășoară în comun activități de aprovizionare a membrilor cooperatori și a terților cu 
produse pe care le cumpără sau le produc și activități de prestări de servicii către 
membrii lor cooperatori și către terți;  

- asociați de persoane fizice care desfășoară în comun activități de aprovizionare a 
membrilor cooperatori și a terților cu produse pe care le cumpără sau le produc și 
activități de prestări de servicii către membrii lor cooperatori și către terți;  

- societățile cooperative de valorificare sunt asociații de persoane fizice care se 
constituie în scopul de a valorifica produsele proprii sau achiziționate prin distribuție 
directă sau prin prelucrare și distribuție directă;  

- societăți cooperative agricole - asociații de persoane fizice care se constituie cu 
scopul de a exploata în comun suprafețele agricole deținute de membrii cooperatori, de a 
efectua în comun lucrări de îmbunătățiri funciare, de a utiliza în comun mașini și instalații 
și de a valorifica produsele agricole;  

- societățile cooperative de locuințe sunt asociații de persoane fizice care se 
constituie cu scopul de a construi, cumpăra, conserva, renova și administra locuințe 
pentru membrii lor cooperatori;  

- societățile cooperative pescărești sunt asociații de persoane fizice care se 
constituie cu scopul de a înființa ferme piscicole și de acvacultură, de a produce, repara, 
întreține și cumpără echipamente, utilaje, instalații, ambarcațiuni de pescuit, precum și 
de a pescui, prelucra și distribui produse piscicole; 

- societățile cooperative de transporturi sunt asociații de persoane fizice care se 
constituie cu scopul de a realiza activități de transport și activități conexe acestora, 

                                                 
52A se vedea Expunerea de motive la proiectul Legii nr. 1/2005, disponibil la adresa 
http://www.cdep.ro/proiecte/2003/300/70/0/em370.pdf 
53Potrivit art. 6 lit. l) din Legea nr. 1/2005 societatea cooperativă de gradul 1 este „persoana juridică 
constituită de persoane fizice și înregistrată în conformitate cu prevederile prezentei legi”. 
54Potrivit art. 6 lit. m) din Legea nr. 1/2005societatea cooperativă de gradul 2 este definită ca fiind „ persoana 
juridică constituită din societăți cooperative de gradul 1, în majoritate, și alte persoane fizice sau juridice, în 
scopul integrării pe orizontală sau pe verticală a activității economice desfășurate de acestea, și înregistrată 
in conformitate cu prevederile prezentei legi”. 
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pentru membrii cooperatori și pentru terți, pentru îmbunătățirea tehnică și economică a 
activităților de transport desfășurate de membrii cooperatori;  

- societăți cooperative forestiere - asociații de persoane fizice care se constituie cu 
scopul de a amenaja, exploata, regenera și proteja fondul forestier deținut de membrii 
cooperatori, ținând seama de condițiile impuse de regimul silvic;  

- societăți cooperative de alte forme, care se vor constitui cu respectarea 
dispozițiilor legale.  

În ceea ce privește constituirea societăților cooperative, art. 7 din Legea nr. 1/2005 
prevede că „societatea cooperativă este o asociație autonomă de persoane fizice și/sau 
juridice, după caz, constituită pe baza consimțământului liber exprimat de acestea, în 
scopul promovării intereselor economice, sociale și culturale ale membrilor cooperatori, 
fiind deținutăîn comun și controlată democratic de către membrii săi, în conformitate cu 
principiile cooperatiste” și are natura juridică a unui operator economic privat”. 

Principiile cooperatiste sunt: 
- principiul asocierii voluntare și deschise, potrivit căruia societățile cooperative sunt 

organizații voluntare care se constituie pe baza liberului consimțământ și sunt deschise 
tuturor persoanelor capabile să utilizeze serviciile lor și care sunt de acord să își asume 
responsabilitățile calității de membru cooperator, fără niciun fel de discriminare pe criterii 
de naționalitate, origine etnică, religie, apartenență politică, origine socială sau sex;  

- principiul controlului democratic al membrilor cooperatori, potrivit căruia societățile 
cooperative sunt organizații democratice care sunt controlate de către membrii 
cooperatori care participă la stabilirea politicilor și adoptarea deciziilor. Persoanele care 
activează ca reprezentanți aleși sunt răspunzătoare în fața membrilor cooperatori. În 
societățile cooperative de gradul 1, membrii au drepturi egale de vot, fiecare având un 
singur vot, indiferent de numărul părților sociale deținute;  

- principiul participării economice a membrilor cooperatori, conform căruia membrii 
contribuie în mod echitabil la constituirea proprietății societății cooperative, exercitând 
asupra acesteia un control democratic. Cel puțin o parte a acestei proprietăți este 
indivizibilă. Membrii cooperatori primesc, de regulă, o compensație limitată în bani sau în 
natură, din profitul stabilit pe baza situației financiare anuale și a contului de profit și 
pierdere, proporțional cu cota de participare la capitalul social. Membrii cooperatori alocă 
din profitul net al societății cooperative sumele necesare realizării următoarelor scopuri: 
dezvoltarea societății cooperative, recompensarea membrilor cooperatori în raport cu 
participarea la activitatea societății cooperative sau sprijinirea altor activități aprobate de 
către membrii cooperatori;  

- principiul autonomiei și independenței societăților cooperative, potrivit căruia 
societățile cooperative sunt organizații autonome bazate pe autoajutorare și sunt 
controlate de către membrii lor. Intrarea în raporturi juridice cu alte persoane fizice sau 
juridice, inclusiv cu Guvernul, ori atragerea de finanțare din surse externe se face cu 
asigurarea controlului democratic al membrilor cooperatori și cu menținerea autonomiei 
societăților cooperative;  

- principiul educării, instruirii și informării membrilor cooperatori, conform căruia 
societățile cooperative asigură educarea și instruirea membrilor lor, reprezentanților 
aleși, directorilor executivi sau angajaților, astfel încât aceștia să poată contribui efectiv 
la dezvoltarea societăților cooperative din care fac parte. Societățile cooperative 
informează publicul, în mod special tineretul și liderii de opinie, în legătură cu natura și 
avantajele cooperației;  

- principiul cooperării între societățile cooperative, potrivit căruia cooperativele 
servesc membrii proprii și consolidează mișcarea cooperatistă. Societățile cooperatiste 
lucrează împreună în cadrul structurilor locale, naționale, regionale și internaționale;  
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- principiul preocupării pentru comunitate, conform căruia societățile cooperative 
acționează pentru dezvoltarea durabilă a comunităților din care fac parte, prin politici 
aprobate de membrii lor (art. 7 alin. 3). 

Capitalul social al societății cooperative este variabil, el nu poate fi mai mic de 500 
lei și trebuie subscris și vărsat integral la data înființării societății coopera tive. Acesta se 
divide în părți sociale55 egale, a căror valoare nominală se stabilește prin actul 
constitutiv56, dar care nu poate fi mai mică de 10 lei (art. 9). 

Participarea cumulată a societăților cooperative de gradul 1 la constituirea capitalului 
social al societății cooperative de gradul 2 nu poate fi mai mică de 67% (art. 10). 

Un membru cooperator57 poate deține părți sociale în limita și în condițiile prevăzute 
de actul constitutiv, fără a putea depăși 20% din capitalul social (art.11). 

Numărul minim de membri cooperatori ai unei societăți cooperative se stabilește 
prin statut, și acesta nu poate fi mai mic de 5 (art. 12). 

La constituirea societăților cooperative aporturile în numerar sunt obligatorii, dar 
sunt admise și aporturile în natură care se realizează prin transferarea drepturilor 
corespunzătoare și prin predarea efectivă către societatea cooperativă a bunurilor aflate 
în stare de utilizare. Creanțele nu pot constitui aport la formarea sau majorarea 
capitalului social (art. 13). 

Societatea cooperativă se constituie prin contract de societate58 și statut, care pot fi 
încheiate sub forma unui înscris unic denumit act constitutiv și se semnează de către toți 
membrii fondatori59.  

Atunci când printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se află un imobil 
forma autentică a actului constitutiv este obligatorie 

După verificarea îndeplinirii condițiilor stabilite prin lege, judecătorul-delegat va 
dispune, prin încheiere, înmatricularea societății cooperative în registrul comerțului și 
publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a VII-a, în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 359/200460. De la data înmatriculării în registrul comerțului societatea 
cooperativă dobândește calitatea de persoană juridică (art.14). 

Filialele sunt societăți cooperative cu personalitate juridică și se înființează în 
condițiile prevăzute de lege.  

Sucursalele sunt dezmembrăminte fără personalitate juridică ale societăților 
cooperative și se înregistrează, înainte de începerea activității lor, în registrul comerțului 
din județul în care vor funcționa.  

                                                 
55Potrivit art. 6 lit.k) din Legea nr. 1/2005, părțile sociale„sunt diviziuni ale capitalului social, nominative, 
emise în formă materială, de valoare egală, indivizibile, nenegociabile și care nu sunt purtătoare de dobânzi” 
56Potrivit art. 6 lit.a) din Legea nr. 1/2005,actul constitutiv al societății cooperative este definit ca fiind„înscrisul 
format din contractul de societate și statutul elaborat în conformitate cu prevederile prezentei legi” 
57Potrivit art. 6 lit.e) din Legea nr. 1/2005,membru cooperator este „persoana fizică care depune o cerere de 
înscriere și subscrie la capitalul social al societății cooperative aportul prevăzut de actul constitutiv; persoanele 
juridice care participă la constituirea societăților cooperative de gradul 2 vor fi considerate membri cooperatori în 
cadrul acestor societăți” 
58Potrivit art. 1881 din Codul civil actual „Prin contractul de societate două sau mai multe persoane se obligă 
reciproc să coopereze pentru desfășurarea unei activități și să contribuie la aceasta prin aporturi bănești, în 
bunuri, în cunoștințe specifice sau prestații, cu scopul de a împărți beneficiile sau de a se folosi de economia ce ar 
putea rezulta. (2) Fiecare asociat contribuie la suportarea pierderilor proporțional cu participarea la distribuția 
beneficiului, dacă prin contract nu s-a stabilit altfel. (3) Societatea se poate constitui cu sau fără personalitate 
juridică.” 
59Potrivit art. 6 lit.f,) din Legea nr. 1/2005,membru fondator este „persoana fizică sau persoana juridică care 
semnează actul constitutiv al societății cooperative”. 
60Privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor 
familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării 
persoanelor juridice, publicată în Monitorul Oficial nr. 839 din 13 septembrie 2004, modificată și completată 
succesiv, inclusiv prin Legea nr. 152/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative în 
domeniul înregistrării în registrul comerțului (publicată în Monitorul Oficial nr. 519 din 13 iulie 2015). 
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Legea interzice înființarea de sedii secundare sub denumirea de filială (art. 18). 
Societățile cooperative constituite potrivit dispozițiilor Legii societăților nr. 

31/199061,nu se pot reorganiza sau transforma în societăți reglementate de acest act 
normativ, ori în asociații familiale conform prevederilor legislației privind autorizarea 
persoanelor fizice și asociațiilor familiale care desfășoară activități economice în mod 
independent62 (art. 19).  

În ceea ce privește Structura organizatorică a societății cooperative acesta este 
următoarea: 
- Adunarea generală este alcătuită din totalitatea membrilor cooperatori și se convoacă 
de către consiliul de administrație sau de administratorul unic. Adunările generale sunt 
ordinare și extraordinare (art. 34), 

- Administratorul unic sau Consiliul de administrație, sunt cei care asigură 
administrarea și gestionarea societății cooperative. Consiliul de administrație este 
alcătuit dintr-un număr impar de membri, care nu poate fi mai mare de 11, aleși prin vot 
secret pe o perioadă de 4 ani, stabiliți prin actul constitutiv, în funcție de complexitatea 
activității societății cooperative și de numărul de membri cooperatori. Primii administratori 
sunt numiți prin actul constitutiv de către membrii fondatori, iar ulterior numirea și 
înlocuirea acestora se fac exclusiv de către adunarea generală. 

Consiliul de administrație/administratorul unic asigură respectarea și îndeplinirea 
prevederilor legii, ale actului constitutiv, precum și ale hotărârilor adunării generale.  

Membrii consiliului de administrație/administratorul unic, își desfășoară activitatea 
în baza contractului de administrare în care sunt prevăzute criteriile de performanță    
aprobate de adunarea generală și sunt remunerați cu o indemnizație fixă, stabilită                     
de către adunarea generală, în afara drepturilor ce decurg din calitatea de membru 
cooperator (art. 45) 

- Președintele societății cooperative este de drept președintele consiliului de 
administrație/ administratorul unic. Acesta asigură conducerea activității curente a 
societății cooperative, îndeplinirea hotărârilor adunării generale și a deciziilor consiliului 
de administrație și este ales dintre acei membri cooperatori care au calități manageriale 
și experiență în domeniu.  

Președintele societății cooperative reprezintă societatea cooperativă în relațiile cu 
terții, în limita atribuțiilor stabilite prin contractul de administrare și prin actul constitutiv ( 
art. 55) 

- Directorul executiv. În baza aprobării adunării generale a membrilor cooperatori, 
conducerea societății cooperative, se poate încredința unui director executiv, pe baza 
unui contract de management în care sunt prevăzute criterii de performanță; acesta 
poate să nu fie membru cooperator. El este numit de consiliul de administrație în urma 
unui concurs, în condițiile prevăzute în actul constitutiv. Administratorii nu pot avea 
funcția de director executiv ( art.56).  

- Cenzorii sunt aleși de către adunarea generală pentru un mandat de 3 exerciții 
financiare și cel puțin un cenzor trebuie să fie expert contabil sau contabil autorizat. 

Pentru activitatea depusă, cenzorii sunt remunerați cu o indemnizație fixă stabilită 
de către adunarea generală a membrilor cooperatori (art.57). 

Printre altele, cenzorii sunt obligați să supravegheze gestiunea societății 
cooperative, să verifice dacă situațiile financiare anuale sunt legal întocmite și în 

                                                 
61Republicată în Monitorul Oficial nr. 1066 din 17 noiembrie 2004, modificată succesiv, inclusiv prin Legea 
nr.. 152/2015 publicată în Monitorul Oficial nr. 519 din 13 iulie 2015. 
62A se vedea Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de 
către persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 328 din 25 aprilie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 182/2016, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 828 din 19 octombrie 2016. 
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concordanță cu registrele, dacă acestea din urmă sunt regulat întocmite și dacă 
evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea situațiilor 
financiare anuale.  

De asemenea, cenzorii sunt obligați să întocmească un raport amănunțit asupra 
situației financiare anuale și repartizării beneficiilor și pierderilor, care trebuie prezentat 
adunării generale (art. 58). 

Referitor la Asociațiile, uniunile județene și uniunile naționale,Legea nr. 1/2005 
statornicește faptul că societățile cooperative se pot asocia în mod liber și voluntar, pe 
baza hotărârilor adunărilor generale ale acestora, în asociații și uniuni constituite în 
scopul de a asigura reprezentarea și apărarea intereselor societăților cooperative 
asociate în relațiile cu administrația publică, autoritatea de stat, alte persoane fizice sau 
juridice, publice ori private, organisme internaționale și cu asociații internaționale 
echivalente, precum și pentru susținerea și promovarea principiilor cooperatiste, conform 
prevederilor legii.  

În vederea constituiri de asociații sau uniuni, societățile cooperative pun în comun 
și fără drept de restituire un aport în bani și/sau în natură și activează pe baza 
experienței manageriale pentru realizarea scopului și obiectivelor propuse.  

Asociația poate fi constituită din două sau mai multe societăți cooperative de 
aceeași formă sau de forme diferite.  

Uniunea județeană poate fi constituită din societăți cooperative și/sau asociații de 
cooperative de aceeași formă, care își au sediul pe raza administrativ-teritorială a 
județului, în condițiile legii.  

Uniunea națională poate fi constituită din societăți cooperative, asociații și uniuni de 
societăți cooperative de aceeași formă, în condițiile legii.  

Asociațiile și uniunile respective dobândesc personalitate juridică prin înscrierea în 
Registrul asociațiilor și fundațiilor deschis la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție 
teritorială își au sediul (art.89) 

Organele asociației/uniunii județene sunt: adunarea generală; comitetul 
director;cenzorul/ comisia de cenzori.  

Organele uniunii naționale sunt: congresul; consiliul național; comisia de cenzori. 
Regulamentul privind organizarea și funcționarea congresului și consiliului național 

se stabilește de către congres (art. 93).  
La nivel central, prin Legea nr. 1/2005 s-a dispus constituirea Consiliului consultativ 

al cooperației, organism fără personalitate juridică, cu rol consultativ, pe lângă 
Departamentul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație63, format din 
reprezentanți desemnați de toate uniunile naționale existente. 

Referitor la Cooperația agricolă evidențiem faptul că în anul 2004 a fost adoptată 
Legea nr. 566/2004 a cooperației agricole64 care stabilește cadrul legal al înființării, 
organizării și funcționării cooperației în sectorul agroalimentar, definind Cooperativa 
agricolă ca fiind o asociație autonomă de persoane fizice și/sau juridice, după caz, 
persoană juridică de drept privat, constituită pe baza consimțământului liber exprimat de 
părți, în scopul promovării intereselor membrilor cooperatori, în conformitate cu principiile 
cooperatiste, a implementării politicilor agricole de stimulare a asocierii producătorilor din 
domeniu, care se organizează și funcționează potrivit prevederilor legii. 

                                                 
63A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 430/2013privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru 
Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 420 din 
10 iulie 2013, cu modificările ulterioare.  
64Publicată în Monitorul Oficial nr. 1236 din 22 decembrie 2004, modificată și completată succesiv, inclusiv 
prin  Legea nr. 164/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 564 din 26 iulie 2016. 
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Cooperativa agricolă este o asociație autonomă cu un număr nelimitat de membri, 
cu capital variabil, care exercită o activitate economică, tehnică și socială în interesul 
privat al membrilor săi( art. 3).Cooperativele agricole pot fi de gradul 1 și 2.  

Cooperativele agricole de gradul 1 sunt persoane juridice constituite, după caz, din 
persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și/sau întreprinderi 
familiale, definite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008privind 
desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile 
individuale și întreprinderile familiale65. 

 Cooperativele agricole de gradul 2 sunt persoane juridice constituite din persoane 
juridice și persoane fizice, din persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și 
întreprinderi familiale, definite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008,în 
scopul integrării pe orizontală și pe verticală a activității economice desfășurate de 
acestea și autorizate în conformitate cu prevederile legii (art.4) 

Cooperativa agricolă se constituie și funcționează cu un număr minim de 5 
persoane. Capitalul social este format din părți sociale de valoare egală; valoarea 
nominală se stabilește prin actul constitutiv. Părțile sociale pot fi în bani și/sau în natura; 
aportul în numerar este obligatoriu la constituirea oricărei cooperative agricole ( art. 5).  

Cooperativa agricolă cuprinde entități juridice pe domenii și ramuri de activitate, 
cum ar fi: 

- cooperative agricole de servicii, care asigură în sistem cooperativ serviciile pentru 
micii producători;  

- cooperative agricole de achiziții și vânzări, care organizează atât cumpărările de 
materiale și de mijloace tehnice necesare producției agricole, cât și vânzările produselor 
agricole; 

- cooperative agricole de procesare a produselor agricole, care asigură produse 
tipice, de marcă, cu prezență permanentă;  

- cooperative agricole manufacturiere și de mică industrie în agricultură;  
- cooperative agricole de exploatare și gestionare a terenurilor agricole, silvice, 

piscicole și a efectivelor de animale; 
- cooperative agricole care pot desfășura, în comun, activitățile prevăzute la lit. a)-

e) și care pot organiza integrarea, în condițiile legii, a producției agricole primare 
rezultate din exploatațiile membrilor cu procesarea și/sau cu comercializarea, precum și 
utilizarea în comun a utilajelor și construcțiilor care aparțin cooperativelor; 

- cooperative agricole pentru asistență mutuală și asigurare agricolă; 
- cooperative agricole de tipurile mai sus menționate și de alte tipuri care se vor 

constitui cu respectarea dispozițiilor legii; 
- societatea cooperativă agricolă va putea derula toate operațiunile prevăzute la lit. 

a)-f) în cadrul aceleiași societăți cooperative (art. 6). 
 
Obiectul de activitate al Cooperativei agricole este acela de a fi producătoare de 

produse agricole și/sau alimentare, care desfășoară, în condițiile legii, activități 
comerciale și/sau prestatoare de servicii în sectorul agroalimentar, urmărind în acest 
scop:asigurarea condițiilor pentru obținerea avantajelor economice de către toți membrii 
cooperatori;asigurarea cerințelor membrilor cooperatori în aprovizionarea cu mijloace 
necesare producției agricole; obținerea de bunuri agricole de origine vegetală, animală și 
piscicolă, conform standardelor de piață; crearea de condiții pentru procesarea 
produselor agricole de origine vegetală, animală și piscicolă, obținerea de produse 

                                                 
65Publicată în Monitorul Oficial nr. 328 din 25 aprilie 2008, modificată și completată succesiv inclusiv prin 
Legea nr. 4/2014, publicată în Monitorul Oficial nr.15 din 10 ianuarie 2014 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/91808
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/91808


 

183 

alimentare finite la calitatea standardelor de piață și de consum; valorificarea producției 
realizate; dezvoltarea economico-socială a spațiului rural (art. 7). 

Principiile care stau la baza activității cooperativelor agricole sunt: principiul asocierii 
voluntare și deschise;principiul egalității membrilor în luarea deciziilor de conducere 
administrativă a activității cooperativei; principiul participării economice a membrilor 
cooperatori; principiul autonomiei și independenței cooperativelor agricole; principiul educării, 
instruirii și informării membrilor cooperatori;principiul cooperării dintre cooperativele 
agricole;principiul preocupării pentru dezvoltarea durabilă a comunităților (art. 8). 

Cooperativa agricolă se înființează, se organizează și funcționează pe baza actului 
constitutiv încheiat sub semnătură privată și atestat de avocat, care cuprinde decizia de 
asociere, lista membrilor fondatori, cu valoarea părților sociale subscrise de fiecare, însoțit de 
statut 

În îndeplinirea scopurilor și obiectivelor sale cooperativa agricolă poate avea sucursale, 
filiale, agenții, reprezentanțe și alte sedii secundare(art. 10) 

 Cooperativa agricolă de exploatare și gestionare a terenurilor agricole, silvice, piscicole 
și a efectivelor de animale(prevăzută la art. 6 lit. e) poate primi drept de folosință asupra 
bunurilor membrilor cooperatori, în baza acordului scris dat de către aceștia și conform 
statutului cooperativei. 

Acest tip de cooperativă agricolă,descris mai sus, este asimilată unui fermier66 
producător agricol, persoană juridică, a cărei dimensiune reprezintă cumulul dimensiunilor 
exploatațiilor membrilor cooperatori, aferente producției valorificate prin cooperativa agricolă, 
și a exploatației cooperativei, după caz. 

În cazul accesării fondurilor de la bugetul de stat sau a fondurilor europene, destinate 
schemelor de plăți directe, ajutoarelor naționale tranzitorii și măsurilor compensatorii de 
dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de 
Dezvoltare Rurală 2014-2020, de către cooperativele agricole, fondurile pot fi distribuite în 
mod corespunzător membrilor cooperatori, acestea nefiind purtătoare de impozit(art. 101). 

Regimul juridic al capitalului social al cooperativei agricole este reglementat prin 
prevederile art. 15 din Legea nr.566/2004 este de minimum 5.000.000 lei, pentru 
cooperativele agricole de gradul 1, și de minimum 100.000.000 lei, pentru cooperativele 
agricole de gradul 2, fiind compus din părți sociale subscrise la aderare și vărsate potrivit 
actului constitutiv.  

O modificare importantă adusă Legii cooperației agricole o constituie aceea potrivit 
căreia pot fi membri ai unei cooperative agricole (în afara membrilor fondatori și a celor care 
au aderat ulterior la cooperativă) și orice persoană fizică, persoană fizică autorizată, 
întreprindere individuală sau întreprindere familială definite potrivit Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare, sau persoană juridică. 

Semnatarii actului constitutiv al cooperativei agricole sunt membri fondatori. 
Între cooperativa agricolă și membrul cooperator pot exista următoarele categorii de 

relații:  
a) patrimoniale, concretizate prin obligația membrului cooperator de a depune părțile 

sociale și/sau aporturi în natură; 
 b) de muncă, în cazul membrilor cooperatori asociați la muncă și capital, în temeiul 

contractului individual de muncă sau al convenției individuale de muncă, după caz, 
încheiat/încheiată cu cooperativa agricolă al cărei membru este; 

                                                 
66Astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015pentru 
aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 
din Legea nr. 36/1991privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură (publicată în 
Monitorul Oficial nr.191 din 23 martie 2015) aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 104/2015 
(publicată în Monitorul Oficial nr. 331 din 14 mai 2015)modificată și completată prin Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.4/2018, publicată în Monitorul Oficial nr.152 din 19 februarie 2018. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/91808
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/91808
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/166545#id_artA41
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/1493#id_artA15
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/1493#id_artA15
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/167954
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 c) comerciale, pentru livrarea de produse și servicii efectuate de membrul cooperator 
pentru cooperativa agricolă, în calitate de agent economic independent (art. 18). 

Organele de conducere ale cooperativei agricole sunt adunarea generală și consiliul de 
administrație (art.22). 

Directorul executiv este numit de Consiliul de administrație își exercită atribuțiile sub 
îndrumarea acestuia și are calitatea de salariat al cooperativei agricole (art.31) 

Cenzorii (unul până la 3 cenzori titulari și unul până la 3 cenzori supleanți) sunt aleși de 
Adunarea generală ordinară , o dată la 4 ani, de regulă dintre persoanele care nu au calitatea 
de membru cooperator, Totodată, cel puțin un cenzor trebuie să fie expert contabil sau 
contabil autorizat, ales dintre membrii Corpului experților contabili și contabililor autorizați din 
România. (art.32) 

Uniunile de ramură se înființează prin asocierea voluntară a cooperativelor agricole care 
își desfășoară activitatea în același domeniu. 

Aceste Uniuni de ramură funcționează ca organisme reprezentative fără scop 
patrimonial, nonprofit, cu personalitate juridică și se înregistrează în registrul de asociații și 
fundații. Scopul lor este de a asigura, prin cooperare, serviciile necesare care să contribuie la 
dezvoltarea și modernizarea mijloacelor și metodelor de creștere a eficienței economice și de 
specializare și concentrare a activității cooperativelor agricole (art.58-60). 

Cooperativele agricole asociate în uniunile de ramură pot constitui federații, după cum 
urmează: 

 a) federațiile de marketing, care asigură aprovizionarea cooperativelor agricole cu 
inputuri și valorificarea produselor agricole ale acestora prin vânzare ca atare, semiprelucrate 
sau prelucrate; 

b) federații de asigurare mutuală a membrilor cooperatori. 
Federațiile au scop nepatrimonial, se constituie la nivel regional și pot înființa numai sedii 

secundare (art.61). 
Organele de conducere ale uniunilor de ramură ale cooperativelor agricole sunt 

adunarea generală și consiliul de conducere, iar Comisia de cenzori și alte organisme se aleg 
după procedura prevăzută la cooperativele agricole, atribuțiile acestora fiind stabilite în actul 
constitutiv(art.64-69). 

Uniunea Centrală a Cooperativelor Agricole este o organizație profesională, 
reprezentativă la nivel național, nonprofit, cu personalitate juridică și apolitică și se constituie 
prin asocierea voluntară a uniunilor de ramură, reprezintă și apară drepturile și interesele 
acestora în fața puterii legislative, executive, judecătorești și în fața organizațiilor și agenților 
economici din țarăși din străinătate. 

La solicitarea membrilor săi, Uniunea Centrală a Cooperativelor Agricole pune la 
dispoziția acestora studii, proiecte, lucrări de specialitate, cercetări pe domenii și asigura 
asistență tehnica și juridică la încheierea contractelor economice. 

Uniunea Centrală a Cooperativelor Agricole poate înființa centre proprii de formare 
managerială, de pregătire profesională, de instruire și de marketing. 

De asemenea, acesta participă la elaborarea proiectelor de acte normative ce se referă 
la facilități economice acordate membrilor săi, la cuantumul taxelor și impozitelor aplicabile 
acestora, colaborează cu organele de specialitate din domeniul protecției sociale a 
agricultorilor, precum și cu organele bancare la contractarea de credite și finanțarea unor 
programe de investiții. 

Uniunea Centrală a Cooperativelor Agricole poate avea organ de presă propriu, poate 
înființa și edita reviste de specialitate, buletine informative și alte tipărituri (art. 70-75). 
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Organizațiile cooperatiste de credit sunt reglementate prin Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 99/200667 în Partea a II-a, Dispoziții speciale, Titlul V (art. 303-403).  

Potrivit acestor prevederi legale, Organizațiile cooperatiste de credit, sunt persoane 
juridice române, asociații autonome, apolitice și neguvernamentale, care desfășoară 
activități specifice instituțiilor de credit în scopul intr-ajutorării membrilor acestora. 

Acestea se pot organiza și funcționa doar sub forma cooperativelor de credit68și a 
casei centrale69 la care acestea sunt afiliate. 

Afilierea la o casă centrală este obligatorie, iar condițiile și procedura de afiliere se 
stabilesc prin actul constitutiv al casei centrale. 

Casa centrală a cooperativelor de credit asigură promovarea intereselor 
cooperativelor de credit afiliate, având următoarele atribuții principale:reprezentarea 
intereselor comune economice, financiare, juridice, social-culturale ale cooperativelor de 
credit afiliate, în fața Băncii Naționale a României, a instituțiilor publice și a instanțelor 
judecătorești;urmărirea și asigurarea coeziunii și bunei funcționări a întregii rețele, scop 
în care casa centrală întreprinde toate măsurile necesare pentru a garanta lichiditatea și 
adecvarea capitalului la riscuri la nivelul fiecărei organizații cooperatiste de credit și al 
rețelei în ansamblul său, inclusiv, dacă este cazul, prin acordarea de asistență financiară 
cooperativelor de credit afiliate; emiterea actului constitutiv-cadru și a altor reglementari-
cadru pentru organizarea activității în cadrul rețelei;supravegherea cooperativelor de 
credit afiliate, în ceea ce privește respectarea de către acestea a dispozițiilor legii și 
reglementărilor emise de Banca Națională a României, a actului constitutiv-cadru și a 
reglementărilor-cadru ale casei centrale si exercitarea controlului administrat iv, tehnic și 
financiar asupra organizării și administrării acestora;garantarea în întregime a obligațiilor 
cooperativelor de credit afiliate, sens în care dispune măsurile necesare pentru 
asigurarea plății de către acestea a contribuțiilor stabilite;lichidarea cooperativelor de 
credit afiliate;raportarea, în conformitate cu reglementările în vigoare, a datelor și 
informațiilor solicitate de Banca Națională a României;informarea cooperativelor de 
credit afiliate despre reglementările emise în aplicarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 99/2006 și emiterea de reglementări-cadru pentru asigurarea respectării 
cerințelor acestora la nivelul întregii rețele; asigurarea gestionării resurselor disponibile 
din rețea;asigurarea decontării operațiunilor de încasări și plăți între cooperativele de 
credit afiliate și a operațiunilor de încasări și plăți ale propriei rețele în relația cu 
trezoreria statului și cu celelalte instituții de credit, prin contul curent deschis la Banca 
Națională a României; instruirea personalului și organizarea de acțiuni cu caracter 
social-cultural de interes comun. 

                                                 
67Privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, publicată în Monitorul Oficial nr. 1027 din 27 decembrie 
2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 227/2007 (publicată în Monitorul Oficial nr. 480 din 18 iulie 2007) 
modificată și completată succesiv, inclusiv prin Legea nr.312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor 
de credit și a firmelor de investiții precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în 
domeniul financiar (publicată în Monitorul Oficial nr. 920 din 11 decembrie 2015). 
68Potrivit art. 334 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006cooperativa de credit este „ 
instituția de credit constituită ca o asociație autonomă de persoane fizice unite voluntar în scopul îndeplinirii 
nevoilor și aspirațiilor lor comune de ordin economic, social și cultural, a cărei activitate se desfășoară, cu 
precădere, pe principiul într-ajutorării membrilor cooperatori” 
69Potrivit art. 334 lit. b)din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006casa centrală a cooperativelor de 
credit este „instituția de credit constituită prin asocierea de cooperative de credit, în scopul gestionării 
intereselor lor comune, urmăririi centralizate a respectării dispozițiilor legale și a reglementărilor-cadru, 
aplicabile tuturor cooperativelor de credit afiliate, prin exercitarea supravegherii și a controlului administrativ, 
tehnic și financiar asupra organizării și funcționării acestora, denumită în continuare casa centrală” 
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În vederea îndeplinirii atribuțiilor specifice, Casa centrală poate face recomandări și 
poate dispune măsuri față de cooperativele de credit afiliate sau poate propune Băncii 
Naționale a României aplicarea de sancțiuni (art. 337). 

În continuare, actul normativ sus citat, cuprinde reglementări cu privire la 
Autorizarea cooperativelor de credit și a casei centrale a cooperativelor de credit și 
retragerea autorizației de funcționare a acestora, Desfășurarea activității în afara 
teritoriului României, Prevederi specifice de constituire și funcționare, Dispoziții comune 
organizațiilor cooperatiste de credit, Unele prevederi specifice privind dizolvarea, 
fuziunea și divizarea organizațiilor cooperatiste de credit, Prevederi specifice privind 
cerințele operaționale, Cerințe prudențiale și de publicitate,Situații financiare și audit, 
Supravegherea organizațiilor cooperatiste de credit, Exercitarea atribuțiilor de 
supraveghere, Măsuri de supraveghere și sancțiuni, Prevederi specifice privind 
procedurile speciale, Falimentul caselor centrale etc. 

 
 Concluzii 

La finalul acestui material putem concluziona că mișcarea cooperatistă are o 
tradiție îndelungată în România începând cu a 2-a jumătatea a secolului XIX, când s-au 
înființat primele cooperative de credit - Bănci populare, în Muntenia și Moldova  și 
societăți cooperative Raiffezen în Bucovina și Ardeal. 

La început  activitatea  organizațiilor cooperatiste a fost o mișcare socială care a 
reprezentat interesele celor cu venituri mici și mijlocii în vederea ameliorării situației lor 
prin mijloace economice. 

În perioada interbelică „vom constata în legislația românească asupra cooperației o 
structură duală și anume o primă parte, stabilă conținând reglementarea societăților 
conform idealului cooperativ, urmată de o a doua parte, supusă permanent schimbării, 
privind raporturile între Stat și Cooperație în ceea ce privește controlul, îndrumarea, 
organizarea și finanțarea mișcării”70. 

În perioada cuprinsă între 1945-1989 cooperația a fost total subordonată statului 
prin toate formele de organizarea a activității acesteia. „Instaurarea regimului comunist 
de după 23 August 1944 și până la destrămarea acestuia în decembrie 1989 a 
semnificat cea mai profundă destructurare a capitalului economic privat, social, uman și 
simbolic din istoria recentă a societății românești”71. 

În perioada 1990-2018 s-a urmărit crearea unui cadru legal unitar pentru 
organizarea și funcționarea cooperației în România, în vederea dezvoltării sistemelor 
cooperatiste existente, precum și crearea condițiilor pentru înființarea și dezvoltarea de 
societăți cooperatiste în alte domenii de activitate, având în vedere faptul că la baza 
organizării și funcționării organizațiilor cooperatiste stau aceleași principii, în acord cu 
cele ale mișcării cooperatiste internaționale, respectiv: asocierea voluntară și deschisă, 
controlul democratic al membrilor, participarea economică a membrilor, autonomia și 
independența membrilor, educarea, instruirea și formarea membrilor cooperatori, 
cooperarea între societățile cooperatiste și preocuparea pentru comunitate. 

Totodată, mai precizăm faptul că la elaborarea unor acte normative privind unele 
forme ale cooperației în România s-au avut în vedere principiile și valorile mișcării 
cooperatiste internaționale, Recomandarea privind ,,Promovarea cooperativelor” 
adoptată de Conferința Organizației Internaționale a Muncii, care a avut loc la Geneva în 

                                                 
70Maria Larionescu, Economia socială şi cooperația în România. O perspectivă socioistorică comparată, în 
Revista Calitatea vieții, XXIV nr.2, 2013, p. 117, disponibilă la adresa: www.revistacalitateavietii.ro/2013/CV-
2-2013/CV-2-2013.pdf 
71Larionescu, M., Mărginean, I., Neagu, G., Constituirea clasei mijlocii în România,București, Editura 
Economică, 2006, pp.87-112. 
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luna iunie 2002 (Recomandarea nr. 193/2002) precum și specificul, istoricul și tradiția 
cooperației în România. 

De asemenea, în elaborarea altor acte normative s-a ținut cont și de cadrul 
legislativ din țări ale Uniunii Europene (Legea  privind reforma legislației cooperative din 
Republica Italia, nr. 59/1992, Legea cooperativelor din Spania nr. 27/1989, Legea  
privind Statutul cooperativei din Franța nr. 47-17775 din 1947, ultima variantă din 1997, 
Legea societăților  cooperative din Germania din 1973, cu modificările ulterioare) cadru 
care are un caracter unitar pentru toate tipurile și formele de cooperație 
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Abstract 
Societatea pe acțiuni este forma cea mai complexă și, totodată, cea mai evoluată a 

societății comerciale. În această formă de organizare a societății comerciale cel mai mult 
contează aporturile asociaților. Asociații contribuie cu aporturi la formarea capitalului 
social, fără să desfășoare o activitate în societate. Aporturile  la capitalul social reprezintă 
interes atât pentru societate, cât și pentru terți, deoarece asociații răspund pentru 
obligațiile asumate în limita mărimii aporturilor în capitalul societății pe acțiuni. În același 
timp, asociații nu răspund pentru obligațiile sociale și juridice ale societății. Societatea pe 
acțiuni este destinată marilor afaceri, care necesită capitaluri însemnate. Societatea pe 
acținui este astfel concepută ca să aspire contribuții bănești modeste pentru formarea unor 
capitaluri mari, necesare dezvoltării proiectelor de anvergură. Datorită rolului important pe 
care societatea pe acțiuni îl are în viața economică a Republicii Moldova, Codul Civil și 
Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni asigură o reglementare corespunzătoare 
acestei forme de organizare a societății comerciale. Societatea pe acțiuni este societatea 
ale cărei obligații sunt garantate cu patrimoniul societății, acționarii fiind obligați să subsrie 
și să verse aporturi în capitalul social în limita termenului prevăzut de lege. Pe parcursul 
activității economice societatea pe acțiuni, în dependență de ponderea cifrei de afaceri 
înregistrată, precum și de capacitatea societății de a participa la circuitul comercial și civil, 
poate modifica capitalul social prin reducerea sau majorarea acestuia. Capitalul social al 
societăţii determină valoarea minimă a activelor nete ale societăţii, care asigură interesele 
patrimoniale ale creditorilor şi acţionarilor. Capitalul social al societăţii nu poate fi mai mic 
de 20000 lei.  

Cuvinte-cheie: societate pe acțiuni, capital social, modificare, majorarea capitalului, 
reducerea capitalului 

JEL Classification: F15, K00, K33 
 
1. Introducere  
Pornind de la definiția capitalului social al societății pe acțiuni reținem că acesta are o 

dublă accepțiune cea juridică și contabilă. Ca urmare, capitalul social al societății 
comerciale reprezintă expresia valorică a tuturor aporturilor în numerar sau în natură, cu 
care participanții la constituirea societății contribuie la formarea patrimoniului acesteia, 
spre a asigura mijloacele materiale necesare desfășurării activității și realizării scopurilor 
statutare. 

Potrivit art. 158 Cod Civil al Republicii Moldova capitalul social al cocietății pe acțiuni 
se formează prin plasarea acțiunilor între acționari și reprezintă valoarea aporturilor în 
numerar și în natură vărsate proporțional numărului și valorii acțiunilor subscrise. Capitalul 
social va fi egal cu suma valorii nominale a acțiunilor plasate, dacă aceasta a fost stabilită 
în actele de constituire ale societății, conform prevederilor art. 40 Legea nr.1134/1997 
privind societățile pe acțiuni. În cazul în care, societatea a plasat acțiuni a căror valoare 
nominală nu a fost stabilită, capialul social va fi egal cu valoarea sumară a tuturor 
aporturilor depuse în  contul plăților acțiunilor. De reținută că, valoarea acțiunilor autorizate 
spre plasare ale societății, însă neplasate, nu se include în capitalul social al societății pe 
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acțiuni. Dacă valoarea aporturilor efectuate în contul plății acțiunilor depășește valoarea 
nominală a acțiunilor plasate, această depășire reprezintă capital suplimentar al societății 
și poate fi utilizat numai pentru întregirea, inclusiv majorarea, capitalului social al societății 
pe acțiuni. 

Având în vedere cele expuse mai sus, este evident că capitalul social cuprinde 
valoarea tuturor aporturilor în numerar și în natură aduse la constituirea societății sau prin 
subscripții ulterioare. Aportul poate avea ca obiect orice bun cu valoare economică, care 
reprezintă valoare economică și care prezintă interes pentru activitatea societății. Legea 
privind societățile pe acțiuni nu cere ca aporturile acționarilor să fie egale ca valoare sau 
acestea să aibă același conținut și obiect, sau să fie un obiect unitar.  

Ca normă de referință Legea privind societățile pe acțiuni prevede că, aporturi la 
capitalul social pot fi mijloace bănești, valori mobiliare, alte bunuri, inclusiv drepturi 
patrimoniale sau alte drepturi care pot fi evaluate în bani, precum și obligațiile/datoriile 
societății față de creditori achitate cu active. Aporturile nebăneşti la capitalul social pot fi 
transmise societăţii cu drept de proprietate sau cu drept de folosinţă. 

În același timp art. 41 din Legea privind societățile pe acțiuni stabilește restricții cu 
referire la limita aporturilor, și anume nu pot fi aporturi la capitalul social: a) evaluarea în 
bani a activităţii fondatorilor pentru înfiinţarea societăţii, precum şi a activităţii de muncă a 
acţionarilor care lucrează în societate; b) obligaţiile (datoriile) fondatorilor, acţionarilor 
societăţii şi ale altor persoane; c) bunurile mobiliare şi imobiliare neînregistrate, inclusiv 
produsele activităţii intelectuale, supuse înregistrării în conformitate cu legislaţia; d) 
bunurile aparţinâd achizitorului de acţiuni cu drept de administrare economică sau 
gestionare operativă, fără acordul proprietarului acestor bunuri; e) bunurile destinate 
consumului curent al populaţiei civile, bunurile a căror circulaţie este interzisă ori limitată 
de actele legislative. 

Pe durata activității societății pe acțiuni, capitalul social este fix și reprezintă limita 
gajului general al creditorilor societății. Prin urmare, valoarea activelor nete ale societății 
nu trebuie să fie mai mică decât mărimea capitalului ei social. În acest sens art. 158 Cod 
Civil RM dispune că, în cazul în care activele societății pe acțiuni s-au redus sub minimul 
stabilit de lege, iar adunarea acționarilor nu a decis în partea acoperirii pierderilor sau 
reorganizarea societății, acesta se dizolvă. De asemenea, art. 39 Legea privind societățile 
pe acțiuni prevede că, dacă, la expirarea a 3 ani financiari consecutivi, cu excepţia 
primului an financiar, valoarea activelor nete ale societăţii, potrivit bilanţului anual al 
societăţii, va fi mai mică decât mărimea capitalului social, orice acţionar al societăţii este în 
drept să ceară adunării generale anuale a acţionarilor adoptarea uneia din următoarele 
hotărîri: a) cu privire la reducerea capitalului social; b) cu privire la majorarea valorii 
activelor nete prin efectuarea de către acţionarii societăţii a unor aporturi suplimentare în 
modul prevăzut de statutul societăţii; c) cu privire la dizolvarea societăţii; d) cu privire la 
transformarea societăţii în altă formă juridică de organizare. 

În cazul în care, potrivit ultimului bilanţ, valoarea activelor nete ale societăţii este mai 
mică decât mărimea capitalului social, cu excepţia cazului când valoarea activelor nete 
este negativă, societatea este în drept să emită suplimentar numai acţiuni prin emisiune 
închisă. Societatea ale cărei active nete, conform ultimului bilanţ, au valoare negativă este 
obligată să publice un aviz în acest sens în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi nu 
are dreptul să emită valori mobiliare. Neexecutarea dispoziţiilor prevăzute în art. 39 alin.(6) 
şi (7) din Legea privind societățile pe acțiuni constituie temei pentru dizolvarea societăţii pe 
acțiuni în temeiul hotărîrii instanţei judecătoreşti. Dreptul de adresare în instanţa de 
judecată cu o cerere în vederea dizolvării societăţii îl are orice acţionar al acesteia. 

O altă cauză de nepotrivire între valoarea activelor nete poate fi neefectuarea 
vărsămintelor pentru acțiunile subscrise sau o supra evaluare a unor aporturi în natură. În 
aceste situații urmează a fi întreprinse acțiuni de executare silită a subscriitorilor care nu 
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au efectuat aporturile în capitalul societății sau, dacă este cazul de o supraevaluare a 
aporturilor în natură, completarea acestora și implicit a capitalului, fie reducerea capitalului 
la valoarea reală a aporturilor. 

  
2. Gradul de investigare a problemei la momentul actual, scopul cercetării  
După cum am menționat mai sus, societatea pe acțiuni este considerată una din cele 

mai avansate și mai complexe formă de organizare a societăților comerciale, aceasta 
desfășurând activitate pe arii cât mai lagi și diverse, având capacitatea de a dezvolta 
afaceri mari și profitabile. În asemenea situații se impune realizarea unor cercetări privind 
reglementările ce țin de mărimea capitalului social, care-i conferă societății mobilitate în 
activitate, siguranță și stabilitate financiară, pe de o parte, iar într-o altă accepțiune 
reprezintă garanția creditorilor societății.   

 
3. Metode şi materiale aplicate 
Pentru realizarea prezentului studiu au fost utilizate metode cantitative și calitative de 

cercetare, de asemenea metoda inducției și deducției, metoda logică și comparativă. 
Articolul este realizat urmare a cercetării bibliografice naționale și internaționale, 
consultarea de site-uri oficiale, precum și a bibliotecilor virtuale, având ca scop final 
determinarea principalelor obiective teoretice și practice ale temei supuse cercetării. 
Mijloacele avute în vedere sunt diferite surse bibliografice menționate la sfârșitul lucrării, 
urmărind o documentare cât mai bună, bazându-ne inclusiv pe literatura conexă 
domeniului accesibilă pe internet și folosind/interpretând ideile celor mai importanți autori 
din domeniul dreptului civil și comercial din Republica Moldova și România, care prin 
lucrările lor practice și teoretice au creat concepte și modele utile pentru cei interesați, în 
vederea documentării, perfecționării și informării.  

 
4. Analize și rezultate 
Capitalul social al unei societăți pe aciuni nu se confundă cu patrimoniul societății. 

Patrimoniul include totalitatea drepturilor și obligațiilor entității colective, deci activ și pasiv, 
pasivele find formate din capitalul social și celelate capitaluri proprii, adică datoria față de 
asociați, pe de o parte, și datoriile către terți, pe de altă parte. Altfel spus, capitalul social și 
celelate capitaluri proprii formează, alături de datoriile sociale, pasivul patrimonial, iar 
acesta din urmă, împreună cu activul, alcătuiesc patrimoniul reflectat sub forma bilanțului 
contabil. În urma subscrierii de acțiuni, societatea păstrează valoarea aporturilor în 
capitalul social, ca element de pasiv, adică datorii față de asociați, în timp ce bunurile și 
drepturile se înregistrează în activul bilanțier (latura activă a patrimoniului), alături de alte 
bunuri și drepturi intrate în societate pe alte căi (cumpărare, schimb, dezvoltare proprie). 
Așadar, în capitalul social nu sunt bunuri, sume de bani sau creanțe, ci valori reprezentând 
datorii ale societății către asociați, corespunzătoare bunurilor, sumelor de bani și 
creanțelor aportate de fiecare dintre ei, ce au intrat în subsripție în patrimoniul societății, în 
speță în activul social. Patrimoniul societății este dinamic, modificabil în mod continuu ca 
urmare a operațiunilor societății, în timp ce capitalul social, fiind o valoare înscrisă în actul 
constitutiv, este fixă, nemodificabil, decât prin amendarea actului constitutiv. În concluzie, 
capitalul social nu este suma bunurilor, sumelor și creanțelor aportate, ci suma valorilor 
acestora de la data aportului, valoare care, după subscripție, nu se mai află în nici un fel 
de corelație cu sumele, bunurile sau creanțele respective care, fiind active sociale, se află 
la dispoziția societății și este, în plus, supusă fluctuațiilor pieții. [1] 

La constituirea societății pe acțiuni, capitalurile proprii și capitalul social sunt relativ 
apropiate. Ulterior însă, apropierea dispare odată cu apariția profiturilor sau pierderilor. 
Rezultatul contului de profit și de pierdere, odată înscris în bilanț, sporește (atunci când 
rezultatul este pozitiv), respectiv erodează (atunci când este negativ) capitalul societății. 
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Legea privind societățile pe acțiuni nr.1134/1997, art. 50 alin. (3) lit b), consacră 
dreptul exclusiv al adunării generale a acționarilor de a decide cu privire la modificarea 
capitalului social. O modificare a capitalului social poate avea ca obiect atât mărimea 
capitalului social, cât și reducerea acestuia. 

În practică, mărirea de capital va cel mai adesea precedată de o reducere de capital, 
operațiune desemnată prin formula ”acordeon„. Interesul practic al acestei operațiuni este 
evident în special în cazul în care majorarea capitalului se realizează prin aporturi 
efectuate de noi asociați, aceștia nu vor accepta să participe la majorarea capitalului dacă 
piederile nu sunt suportate de către vechii asociați. [2] 

Modificarea capitalului social se face cu respectarea condițiilor necesare pentru orice 
modificare a actului contitutiv al societății pe acțiuni. Hotărârea privind valoarea cu care se 
va mări sau se va reduce capitalul social al societății, modalitatea de mojorare sau 
procedeul de reduce a capitalului social, sumele vărsate de fiecare asociat sau modul de 
vărsare, termenul pentru exercitarea dreptului de preemțiune a acționarilor, înștiințarea 
creditorilor, numărul și valoarea nominală a noilor cote-părți atribuite fiecărui subscriitor se 
va lua de către adunarea generală ordinară sau extraordinară a acționarilor, organul 
executiv al societății pe acțiuni fiind cel care execută în concret decizia luată în cadrul 
adunării generale.  

 
4.1. Majorarea capitalului social al Societății pe acțiuni 
Majorarea capitalului unei societăți comerciale poate determinată de cauze diverse, 

precum și dezvoltarea și consolidarea forței economice a societății comerciale, înlăturarea 
unor dificultăți financiare, acumularea unor rezerve importante ori necesitatea reevaluării 
patrimoniului societății, în cazul în care, datorită inflației monetare, apare o vădită 
disproporție între valoarea contabilă a activelor și valoarea lor reală actualizată, oferirea 
spre subscriere a acțiunilor salariaților societății pentru a deveni acționari ai acesteia, 
etc.[3] În asemenea cazuri se procedează la majorarea capitalului social prin incorporarea 
beneficiilor (profitului) ce exced capitalul de rezervă, sau după caz, a diferențelor din 
reevaluare, realizându-se astfel o echilibrare a bilanțului. 

Majorarea capitalului mai poate deveni necesară pentru a realiza lărgirea și 
diversificarea acționariatului unei societăți, prin conferirea unor altor persoane din afara 
societății de a subscrie noi acțiuni. 

De asemenea, majorarea capitalului social poate constitui și o obligație legală, atunci 
când ridicarea limitei minime a capitalului social al societății pe acțiuni, survine odată cu 
operarea de modificări în legislație. 

În literatura de specialitate, printre căile de mărire a capitalului social este enumerată 
și fuziunea. Trebuie, însă, să ținem seama că, deși fuziunea produce, printre alte efecte, și 
pe acela al majorării capitalului societății absorbante, totuși ea este o operațiune 
complexă, cu multiple consecințe, având o eventualitate bine conturată și care, atât pe 
plan legislativ cât și statutar, își găsește o reglementare proprie, distinctă de cea a măririi 
capitalului.[4] 

Conform prevederilor art. 43 alin. (3) din Legea privind societățile pe acțiuni 
nr.1134/1997, surse ale mărimii capitalului social pot fi atât capitalul propriu al societății, în 
limita părții ce depășește capitalul ei social și cel de rezervă, cât și/sau aporturile primite 
de la achizitorii de noi acțiuni. 

Sub raportul sursei economice, majorarea capitalului prin noi aporturi, indiferent de 
titularul subscrierii: acționarii, salariații societății, sau persoane din afara societății, reprezintă o 
sursă de finanțare exterioară. Noi fonduri sau noi bunuri intră în patrimoniul societății mărind 
activele și revigorând capacitatea economică a societății pe acțiuni. Aceasta din urmă 
reprezintă o sursă veridică și o cale imporatantă de majorare a capitalului social. Celelalte căi, 
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neimplicând aporturi exterioare, sunt considerate o autofinanțare a societății, prin incorporarea 
în capitalul acesteia a unor resurse disponibile. 

Potrivit prevederilor Legii privind societățile pe acțiuni nr.1134/1997, capitalul social al 
societăţii poate fi mărit prin: a) mărirea valorii nominale (fixate) a acţiunilor plasate şi/sau b) 
plasarea de acţiuni ale emisiunii suplimentare.  

Majorarea capitalului social prin creșterea valorii nominale a acțiunilor se face prin 
mobilizarea resurselor disponibile sau mobilizarea diferențelor favorabile din reevaluarea 
patrimoniului. 

Mojararea capitalului prin incorporarea resurselor disponibile, ce figurează în pasivul 
bilanțului, având caracter de capitaluri proprii, reprezintă o modalitate de autofinanțare a 
societății. Acest procedeu reprezintă o majorare a capitalului social fără aporturi, dar și fără o 
sporire a activului social. În doctrină această poartă denumirea de majorare nominală sau 
gratuită. 

Resursele disponibile pentru majorarea de capital provin din profitul societății care este, 
de regulă, segmentat pe diferite fonduri. Astfel, pe lângă fondul care constituie capitalul de 
rezervă și care este obligatoriu pentru societate conform prevederilor Legii privind societățile 
pe acțiuni, societățile își propun, prin statut sau hotărârea organului suprem, ca să constituie și 
alte fonduri. Toate aceste fonduri sunt constituite urmare a vărsării numerarului ca rezultat al 
înregistrării profitului de către societate, și se folosește în conformitate cu legea și statutul. 

Existența unor rezerve semnificative consolidează starea materială a unei societăți și 
capacitatea de plată/solvabilitatea pe piață. Acestea reprezintă o garanție suplimentară pentru 
terții care intră în relații de afaceri cu societatea, în sensul că rezervele se alătură capitalului 
social ori sunt de natură să suplinească modicitatea lui sau ”decapitalizarea” societății în 
perioadele de depreciere monetară. 

Expresie a spiritului de prevedere, rezervele deschid societății posibilități sporite de a 
face față unor conjuncturi economice nefavorabile și eventualelor pierderi. Sunt într-un fel 
”bani albi pentru zile negre”. În același timp, rezervele pot constitui o sursă de autofinanțare în 
caz de necesități urgente ca și atunci când mersul înainte al soietății reclamă noi investiții. [5]   

Ca și în cazul capitalului social, rezervele trebuie să-și găsească reflectare în activul 
societății. Prin urmare, rezervele nu rămân blocate, nu reprezintă o sumă de bani aflată la un 
cont bancar, ci sunt investite în bunuri mobile și imobile. 

Legea privind societățile pe acțiuni nu reglementează fondul de rezervă și doar capitalul 
de rezervă, care se formează din defalcări anuale din profitul net până la atingerea mărimii 
prevăzute de statutul societăţii. Volumul defalcărilor se stabileşte de adunarea generală a 
acţionarilor şi constituie nu mai puţin de 5% din profitul net al societăţii. Capitalul de rezervă 
poate fi folosit doar pentru acoperirea pierderilor societăţii şi/sau pentru majorarea capitalului 
social al societății. Cu toate acestea fondul de rezervă se poate constituie prin hotărârea 
adunării generale a acționarilor pe seama profitului net înregistrat de societate. Hotărârea 
adunării generale a acționarilor de constituire a unor astfel de rezerve, și respectiv, de 
diminuare a dividendelor, este de regulă în favoarea acționarilor majoritari, aceștia urmărind 
reinvestirea beneficiilor, pentru a face concurență și pentru realizarea unor profituri mai mari în 
perspectivă.  

În concluzie menționăm că, majorarea capitalului social prin creșterea valorii nominale a 
acțiunilor plasate se efectuează în proporție egală pentru toate acțiunile societății, cu excepția 
cazului când statutul societății prevede că creșterea valorii nominale se extinde asupra 
acțiunilor unei anumite clase de acțiuni. Totodată, capitalul social nu poate fi mărit şi acţiunile 
nu pot fi emise pînă când nu vor fi înstrăinate acţiunile de tezaur ale emitentului, în 
conformitate cu art.13 alin.(9) din Legea privind societățile pe acțiuni, şi/sau nu vor fi finalizate 
toate etapele aferente majorării capitalului social, aprobate anterior. 
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În acest context susținem că, pentru aplicarea acestui procedeu de majorare a 
capitalului social al societății, nimic nu se opune ca acționarii să contribuie prin aporturi 
suplimentare la majorarea valorii nominale a acțiunilor. 

După cum am menționat mai sus, majorarea capitalului se poate face și printr-o 
emisiune suplimenatră de acțiuni, în condițiile Legii privind societățile pe acțiuni, Legii pieței de 
capital, statutului societății și hotarârea adunării generale a acționarilor și a deciziei consiliului 
societății de emitere suplimentară de acțiuni. 

Emisiunea suplimentară de acțiuni poate fi efectuată prin intermediul unei oferte publice 
de acțiuni – emisiune publică sau ofertă închisă – emisiune închisă. Ofertă publică de valori 
mobiliare, reprezintă comunicarea adresată unor persoane, făcută sub orice formă şi prin 
orice mijloace, care prezintă informaţii suficiente despre termenele ofertei şi despre valorile 
mobiliare oferite, astfel încît să permită investitorului să adopte o decizie cu privire la 
cumpărarea sau subscrierea acestor valori mobiliare. [6] Oferta închisă (emisiune închisă) 
reprezintă plasarea valorilor mobiliare din emisiunea suplimentară între acționarii emitentului 
și/sau într-un cerc limitat de persoane, aprobat de adunarea generală a acționarilor. [7] 

Emiterea suplimentară de acţiuni se efectuează după înregistrarea de stat a acţiunilor 
plasate la înfiinţarea societăţii. Condiţiile emiterii suplimentare de acţiuni, inclusiv costul 
plasării lor, vor fi aceleaşi pentru toţi achizitorii de acţiuni. Costul plasării acţiunilor de aceeaşi 
clasă va fi nu mai mic decât valoarea nominală sau valoarea fixată a acestora. În condițiile 
Legii privind societățile pe acțiuni, societatea pe acţiuni are dreptul să emită acţiuni prin 
emisiune închisă sau publică. Acţiunile emisiunii suplimentare plătite în întregime cu activele 
nete (capitalul propriu) ale societăţii se repartizează între acţionarii societăţii fără plată, în 
corespundere cu clasele şi proporţional numărului de acţiuni care le aparţin. Înscrierile în 
legătură cu emisiunea suplimentară de acţiuni se fac în registrul acţionarilor în baza 
Certificatului înregistrării de stat a valorilor mobiliare şi a listei subscriitorilor de acţiuni din 
emisiunea respectivă. 

 
4.2. Reducerea capitalului social al Societății pe acțiuni 
Activitatea deficitară a societății cauzată de o proastă administrare ori, pur și simplu, de 

o conjunctură nefavorabilă duce, în cele mai multe situații, la pierderi patrimoniale, caz în care 
valoarea activului net al patrioniului social este mai mică decât valoarea capitalului nominal al 
societății. Prin urmare, în asemnea cazuri, se impune fie reîntregirea activului patrimonial, 
până la limita capitalului social, fie reducerea capitalului social la nivelul activului existent.  

Reducerea capitalului social este acea operațiune juridico-contabilă prin care asociații 
diminuează nivelul înregistrat al capitalului social pe fondul unor pierderi sau pentru a face 
restituiri către asociați. Reducerea capitalului social cade în competența adunării generale a 
acționarilor, în speță a adunării extraordinare, și nu poate face obiectul delegării către consiliul 
de administrație, respectiv directorat, organul executiv al societății. Atunci când este motivată 
de pierderi, constatate prin bilanțul contabil, metoda este una de asanare prin care se 
egalează capitalul social cu capitalurile proprii (activele nete), pentru a stabili valoarea noului 
gaj societar (mai mic). Întrucât nu capitalul social, ci activele nete sunt cele care se erodează 
ca urmare a pierderilor contabile, este nevoie de intervenția asociaților întruniți într-o adunare 
generală pentru a hotărî reducerea capitalului social și alinierea acestuia la noua valoare a 
activelor nete, rămasă în urma pierderilor.[8] 

O altă cauză de reducere a capitalului social este supraevaluarea unor aporturi în 
natură, situație ce impune fie completarea aportului și, implicit, a capitalului, fie reducerea 
capitalului la valoarea reală a aporturilor.[9] 

Prin urmare, reducerea capitalului social poate interveni chiar și în situația când 
societatea pe acțiuni este prosperă, însă capitalul său depășește necesarul de resurse pentru 
realizarea obiectivului de constituire a societății. Pentru a debloca acest capital în exces și a 
restabili echilibru între activ și pasiv se procedează la reducerea capitalului social. 
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Potrivit art. 45 din Legea privind societățile pe acțiuni, capitalul social al societăţii poate fi 
redus prin: a) reducerea valorii nominale (fixate) a acţiunilor plasate şi/sau b) anularea 
acţiunilor de tezaur. 

Reducerea valorii nominale a acțiunilor plasate, constă în micșorarea valorii nominale 
acțiunilor cu menținerea numărului acestora. Reducerea capitalului social sub limita prevăzută 
la art.40 alin.(2) din Legea privind societățile pe acțiuni, adică 20 000 lei, nu se admite. Astfel, 
dacă o societate pe acțiuni are un capital social de 50 000 lei, împărțit la 10 000 acțiuni, 
valoarea unei acțiuni va fi de 5 lei, corelativ capitalul social va fi redus de la 50 000 lei la 40 
000 lei, numărul de acțiuni va rămâne neschimbat – 10 000, valoarea acțiunilor va fi redusă la 
4 lei. Ca consecință, operațiunea de reducere a capitalului social înregistrează valoarea de 40 
000 lei, ceea ce se încadrează în limita capitalului reglementat de 20 000 lei. 

Al doilea procedeu de reducere a capitalului social, se realizează prin anularea acțiunilor 
de tezaur existente sau prin dobândirea propriilor acțiuni de către societate prin achiziționarea 
de către societate a acțiunilor plasate, conform procedurii prevăzute la art. 78 din Legea 
nr.1134/1997, răscumpărarea către societate a acţiunilor plasate, în condițiile prevăzute de 
art.79 din Legea privind societățile pe acțiuni, sau în alt mod, urmată de anularea acțiunilor de 
tezaur. 

După cum am menționat mai sus, reducerea capitalului social al societății de acțiuni se 
decide prin hotărârea adunării generale a acționarilor, cu cvorumul și majoritatea prevăzute la 
art. 58, coroborat cu art. 50 din Legea privind societățile pe acțiuni. Hotărârea adunării 
generale trebuie să fie una motivată, procedeul folosit pentru reducerea capitalului social, 
precum și date cu privire la numărul de acțiuni anulate sau valoarea nominală a acțiunilor. 
Respectând procedura descrisă se asigură transparența operațiunii de reducere a capitalului 
social față de creditori, care trebuie informați cât mai complex, având în vedere că reducerea 
capitalului social afectează garanția pe care acesta o reprezintă pentru executarea creanțelor 
acestora.      

În contextul prevederilor Legii privind societățile pe acțiuni, hotărârea cu privire la 
reducerea capitalului social urmează să fie publicată de societate în termen de 15 zile de la 
data adoptarii acesteia de către adunarea generală, de regulă în Monitorul Oficial al RM, 
pentru a fi opozabilă terților. 

De la data publicării htorărârii privind reducerea capitalului social, creditorii societății în 
termen de o lună au dreptul să ceară de la societate (i) acordarea de cauţiuni sau garantarea 
obligaţiilor asumate de ea sau (ii) executarea înainte de termen sau încetarea înainte de 
termen a obligaţiilor societăţii şi repararea prejudiciilor cauzate de aceasta. În cazul lipsei 
cerinţelor faţă de societate din partea creditorilor, hotărârea de reducere a capitalului social va 
intra în vigoare după 30 de zile de la data publicării, iar în cazul existenţei cerinţelor din partea 
creditorilor menţionate mai sus, hotărârea de reducere a capitalului social va intră în vigoare 
după satisfacerea acestora. 

Unii autori consideră că, art. 45 din Legea privind societățile pe acțiuni urmează a fi 
modificat, în sensul că, în cazul în care reducerea capitalului social este determinată de 
pierderi financiare înregistrate de sociate, creditorii să-și piardă dreptul de a solicita societății 
acordarea de garanții ori executarea înainte de termen a acreanelor acestora. [10] 

Reducerea capitalului social va fi reflectată în statul societății și va fi supusă înregistrării 
la Comisia Națională a Pieții Financiare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Modificarea înregistrată în capitalul social, de asemenea va fi reflectată în bilanțul contabil al 
societății, în registrul acționarilor și pe foaia de antet al societății. 

Dacă reducerea capitalului social are ca finalitate restituirea către acționari a unei părți 
din aporturi, reprezentând active nete ale societății, această plată se va efectua numai după 
înregistrarea modificărilor în statutul societății. 

Prin derogarea de la prevederile alin. (6) art. 45 din Legea societăților pe acțiuni, în cazul 
transmiterii cu titlu gratuit a bunurilor proprietate publică, conform reglementărilor cuprinse în 
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art. 14 din Legea nr.121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, dacă 
reducerea capitalului social are ca finalitate restituirea către acționari a unei părți din aporturi, 
plata se va efectua după adoptarea hotărârii respective de către adunarea generală a 
acţionarilor. 

 
4.3. Procedura de înregistarea a modificărilor capitalului societății pe acțiuni 
După cum am menționat mai sus, majorarea capitalului social al societății pe acțiuni se 

face prin două procedee: (1) ofertă publică de valori mobiliare și (2) emisiune sau ofertă 
închisă de valori mobilare. 

Majorarea capitalului social al societății pe acțiuni prin ofertă publică are ca obiect 
valorile mobiliare care sunt oferite de către emitent pentru prima dată spre a fi subscrise de 
către publicul căruia îi este adresată o astfel de ofertă. 

Oferta publică se efectuează doar prin intermediul societăţilor de investiţii ce deţin licenţă 
de categoria “B” (numai în cadrul plasării valorilor mobiliare fără angajamentul ferm), categoria 
“C” şi al persoanelor acceptate, care conform Regulamentului privind licenţierea şi autorizarea 
pe piaţa de capital, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naţionale nr.56/11 din 14 noiembrie 
2014, sunt în drept să presteze servicii şi activităţi de investiţii financiare pe teritoriul Republicii 
Moldova. 

Emisiunea valorilor mobiliare efectuate prin ofertă publică include următoarele etape: 
1) adoptarea de către emitent a hotărârii privind emisiunea valorilor mobiliare; 
2) perfectarea de către emitent şi societatea de investiţii a contractului de prestare a 

serviciilor financiare; 
3) pregătirea şi aprobarea de către emitent a prospectului ofertei publice; 
4) deschiderea de către emitent a contului provizoriu pentru acumularea mijloacelor 

băneşti obţinute în procesul plasamentului valorilor mobiliare; 
5) aprobarea prospectului ofertei publice a valorilor mobiliare la Comisia Naţională a 

Pieței Financiare, cu atribuirea valorilor mobiliare a numărului înregistrării de stat, după caz, 
multiplicarea prospectului ofertei publice; 

6) dezvăluirea informaţiei cuprinse în prospectul ofertei publice, în modul stabilit de 
prospect; 

7) plasamentul valorilor mobiliare; 
8) întocmirea şi aprobarea de către emitent a dării de seamă asupra rezultatelor 

emisiunii şi calificarea emisiunii drept efectuată sau neefectuată; 
9) înregistrarea la Comisia Naţională a Pieței Financiare a dării de seamă asupra 

rezultatelor emisiunii; 
10) operarea modificărilor şi completărilor determinate de rezultatele emisiunii în statutul 

emitentului (în cazul emisiunii acţiunilor); 
11) închiderea contului provizoriu şi transferarea mijloacelor de pe acest cont pe contul 

curent al emitentului – în cazul în care Comisia Naţională a Pieței Financiare a înregistrat 
darea de seamă privind rezultatele emisiunii publice de valori mobiliare; 

12) ridicarea Certificatului înregistrării de stat al valorilor mobiliare de la Comisia 
Naţională a Pieței Financiare, a hotărârii emitentului privind emisiunea valorilor mobiliare (2 
exemplare) şi a listei subscriitorilor la emisiunea dată (2 exemplare); 

13) introducerea în registrul deţinătorilor de valori mobiliare a datelor despre deţinătorii 
de valori mobiliare, eliberarea subscriitorilor a extraselor din registru/din cont. 

Oferta publică de valori mobiliare poate fi iniţiată de către orice emitent numai după 
publicarea unui prospect de ofertă, aprobat de către Comisia Naţională a Pieței Financiare, în 
condiţiile stabilite de Legea privind piața de capital nr.171/2012, Instrucţiunea privind etapele, 
termenele, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliare, aprobată prin hotărîrrea 
CNPF nr.13/10 din 13.03.2018 şi alte acte normative ale Comisiei Naţionale. 
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Iniţierea şi derularea ofertei publice fără publicarea prospectului de ofertă, aprobat de 
Comisia Naţională a Pieței Financiare în condiţiile stabilite de Legea nr.171/2012 şi de 
Instrucţiunea, mai sus numită, este interzisă şi nulă şi, la rândul său, atrage răspunderea 
persoanelor vinovate şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare. Emitentul, 
care derulează o astfel de ofertă, este responsabil pentru orice prejudicii cauzate investitorilor, 
acesta fiind obligat faţă de investitori la restituirea plăţilor decurgând din nulitatea tranzacţiilor 
încheiate pe baza unei astfel de oferte publice.  

Obligativitatea publicării unui prospect nu se aplică în cazurile prevăzute la art.13 alin.(2) 
din Legea nr.171/2012, și anume: a) oferta este adresată exclusiv investitorilor calificaţi; şi/sau 
b) oferta este adresată unui număr mai mic de 100 de persoane fizice sau juridice, altele decît 
investitorii calificaţi; şi/sau c) oferta este adresată investitorilor care achiziţionează aceste 
valori mobiliare în mărimea echivalentului în lei a cel puţin 50000 de euro calculat la cursul 
oficial al Băncii Naţionale a Moldovei per investitor; şi/sau d) oferta din cadrul căreia valoarea 
nominală a unei valori mobiliare este egală sau mai mare decît echivalentul în lei a 50000 de 
euro calculat la cursul oficial al Băncii Naţionale a Moldovei; şi/sau e) oferta a cărei valoare 
totală, pe parcursul a 12 luni, este mai mică decît echivalentul în lei a 100000 de euro calculat 
la cursul oficial al Băncii Naţionale a Moldovei, de asemenea, prospectul nu se întocmeşte în 
cazurile în care sunt întrunite condiţiile expuse la art.16 alin.(5) din aceeaşi Lege, după cum 
urmează: prospectul ofertei publice nu se întocmeşte dacă ofertantul face public un document 
ce conţine informaţii echivalente informaţiilor din prospectul ofertei publice, în cazul în care:              
a) sînt oferite acţiuni emise pentru substituirea unor acţiuni emise anterior, ca urmare a 
convertirii, fracţionării sau consolidării, cu condiţia că acest fapt nu implică majorarea 
capitalului social; b) sînt oferite valori mobiliare ce apar ca urmare a unei fuziuni; c) în mod 
gratuit acţiunile sînt transmise sau urmează a fi transmise acţionarilor existenţi sau 
dividendele sînt achitate sub formă de acţiuni de aceeaşi clasă ca şi acţiunile ce acordă 
dreptul la aceste dividende, cu condiţia că documentul publicat va conţine informaţii şi despre 
numărul şi natura acestor acţiuni, precum şi despre motivele şi condiţiile oferirii acestora; d) 
valorile mobiliare sînt transmise sau urmează a fi transmise membrilor consiliului, organului 
executiv unipersonal sau membrilor organului executiv, existenţi sau foşti, ori angajaţilor de 
către angajatorul acestora, cu condiţia că aceste valori mobiliare sînt admise spre 
tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi emitentul va dezvălui informaţia despre numărul şi 
natura acestor valori mobiliare, precum şi despre motivele şi condiţiile oferirii acestora. 

Conform prevederilor art. 14 din Legea privind piața de capital, prospectul ofertei publice 
poate fi întocmit în forma unui document unic sau a unui set de 3 documente separate, şi va 
conţine: a) informaţii privind emitentul şi valorile mobiliare oferite public sau care urmează să 
fie admise spre tranzacţionare pe o piaţă reglementată; b) toate informaţiile care să le permită 
investitorilor să facă o apreciere în cunoştinţă de cauză asupra activelor şi pasivelor, asupra 
situaţiei financiare, a profitului sau a pierderilor, asupra perspectivelor emitentului sau ale 
garantului emisiunii, în cazul existenţei acestuia, precum şi asupra drepturilor aferente acestor 
valori mobiliare; c) un rezumat al prospectului. 

Oferta publică trebuie să fie iniţiată la data indicată în prospect, dar nu mai târziu de 60 
de zile lucrătoare de la data aprobării prospectului de către Comisia Naţională a Pieței 
Financiare. Prin data iniţierii ofertei se înţelege prima zi lucrătoare în care intermediarul poate 
accepta subscrieri pentru valorile mobiliare care fac obiectul ofertei publice. Emitentul poartă 
răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru neiniţierea ofertei în termenul stabilit 
conform prospectului aprobat de către Comisia Naţională. 

Decizia de aprobare a prospectului de către Comisia Naţională a Pieței Financiare 
devine nulă în cazul în care oferta publică nu este iniţiată în termen de maximum 60 de zile 
lucrătoare de la data aprobării de către Comisia Naţională a prospectului de ofertă (întocmit 
într-un singur document) sau a ultimului document din cele expuse mai sus. 
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Numărul definitiv al valorilor mobiliare, care fac obiectul unei oferte publice (dacă este 
indicat în prospect), după data aprobării prospectului de către Comisia Naţională nu poate fi 
modificat. 

Criteriile de alocare a valorilor mobiliare subscrise în cadrul ofertei publice trebuie să fie 
precizate în mod expres în cadrul prospectului de ofertă, care pot fi unul din următoarele: 

1) alocare pro-rata – numărul de acţiuni alocate unui investitor va fi determinat ca 
produsul dintre numărul de acţiuni indicat în cererea de subscriere a investitorului respectiv şi 
raportul dintre numărul total de valori mobiliare ce face obiectul ofertei şi numărul total de 
valori mobiliare subscrise în cadrul ofertei; 

2) alocare “primul venit, primul servit” – acţiunile vor fi alocate în ordinea înregistrării 
cererilor de subscriere; 

3) alocare discreţionară (arbitrar) – acţiunile vor fi alocate conform deciziei organelor de 
conducere ale emitentului. 

În cuprinsul prospectului de ofertă poate fi stabilit unul sau mai multe criterii de închidere 
cu succes a ofertei publice. În cazul în care nu sunt îndeplinite criteriile de închidere cu succes 
a ofertei publice, mijloacele băneşti vor fi restituite integral subscriitorilor şi valorile mobiliare, 
obiect al ofertei, se consideră că nu au fost plasate. 

Orice fapt semnificativ nou, orice eroare sau inexactitate substanţială din prospect, care 
poate influenţa decizia investitorilor sau a potenţialilor investitori de a subscrie valorile 
mobiliare ce fac obiectul ofertei publice, survenite în termenul de la aprobarea prospectului 
până la încheierea ofertei publice, urmează a fi comunicat de către ofertant prin intermediul 
unui supliment la prospect. În acest sens, orice cerere de modificare a prospectului, deja 
aprobat, este depusă la Comisia Naţională sub formă de supliment, potrivit prevederilor art.18 
din Legea nr.171/2012. 

Suplimentul la prospect se aprobă de Comisia Naţională în termen de cel mult 7 zile 
lucrătoare de la data depunerii cererii de emitent şi se publică de către emitent în termen de 
cel mult 3 zile lucrătoare de la data aprobării suplimentului la Comisia Naţională, în modul în 
care a fost publicat prospectul. 

În cazul în care Comisia Naţională aprobă un supliment la prospect, persoana, care a 
acceptat achiziţionarea sau subscrierea valorilor mobiliare până la publicarea suplimentului, 
este în drept să refuze achiziţionarea sau subscrierea acestora în termen de cel puţin 2 zile 
lucrătoare de la publicarea suplimentului, în condiţiile stabilite în prospect. Retragerea 
subscrierii de către un investitor se face prin depunerea cererii de revocare a subscrierii în 
termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la publicarea suplimentului. 

Subscrierile în cadrul unei oferte publice vor fi validate numai cu condiţia respectării 
prevederilor înscrise în prospectul de ofertă aprobat de Comisia Naţională a Pieței Financiare. 

Societatea de investiţii, prin care se realizează subscrierile în cadrul unei oferte, are 
obligaţia informării clienţilor cu privire la condiţiile de derulare a ofertei şi poartă răspunderea 
pentru nerespectarea prevederilor prospectului. 

Oferta publică se consideră închisă la data expirării perioadei de derulare, prevăzută în 
anunţ şi prospect, sau la data închiderii anticipate conform prevederilor din prospect. 

Oferta publică va putea fi închisă anticipat dacă toate valorile mobiliare care fac obiectul 
ofertei au fost subscrise până la expirarea termenului menţionat în prospect, iar metoda de 
alocare aleasă este “primul venit, primul servit”, cu condiţia ca posibilitatea închiderii anticipate 
a ofertei publice să fie menţionată expres în prospect. Emitentul notifică Comisia Naţională a 
Pieței Financiare cu privire la rezultatele ofertei publice în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data închiderii acesteia. 

La expirarea termenului de plasare a valorilor mobiliare sau la data închiderii anticipate, 
conform prevederilor din prospect, emitentul aprobă darea de seamă privind rezultatele 
emisiunii de valori mobiliare plasate prin oferta publică. 
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Cererea privind înregistrarea valorilor mobiliare conform dării de seamă privind 
rezultatele emisiunii de valori mobiliare prin oferta publică se prezintă Comisiei Naţionale a 
Pieței Financiare în cel mult 15 zile lucrătoare de la data încheierii plasamentului valorilor 
mobiliare. 

În scopul înregistrării la Comisia Naţională a dării de seamă privind rezultatele emisiunii 
de valori mobiliare prin oferta publică, emitentul va prezenta următoarele documente: 

1) cererea, conform cerințelor prevăzute în Instrucţiunea, aprobată prin hotărîrea CNPF 
nr. 13/10 din 13.03.2018; 

2) procesul verbal al organului care a aprobat darea de seamă privind rezultatele 
emisiunii de valori mobiliare prin oferta publică, întocmit şi prezentat în conformitate cu art.64 
alin.(3) sau, după caz, art.68 alin.(9) şi alin.(10) din Legea nr.1134/1997; 

3) confirmarea eliberată de instituţia bancară privind depunerea/transferarea de către 
subscriitori a mijloacelor băneşti în contul achitării valorilor mobiliare până la aprobarea 
rezultatelor emisiunii (certificatul bancar în original); 

4) darea de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare a valorilor mobiliare (în 
original); 

5) lista subscriitorilor la valorile mobiliare, aprobată de organul de conducere autorizat al 
emitentului, în 3 exemplare (în original); 

6) dovada dezvăluirii informaţiei privind evenimentele şi acţiunile ce afectează activitatea 
economico-financiară a emitentului conform prevederilor Legii nr.171/2012 şi ale 
Regulamentului cu privire la dezvăluirea informaţiei de către emitenţii de valori mobiliare; 

7) proiectul modificărilor la statutul societăţii aferente mărimii capitalului social şi valorilor 
mobiliare emise; 

8) decizia de autorizare a Consiliului Concurenţei în cazurile prevăzute de legislaţia din 
domeniul concurenţei sau Declaraţia pe proprie răspundere precum că operaţiunea nu 
constituie concentrare economică în sensul legislaţiei din domeniul concurenţei; 

9) ordinul(ele) de plată privind achitarea taxelor şi plăţilor pentru înregistrarea valorilor 
mobiliare, percepute în în conformitate cu Legea privind Comisia Națională a Pieții Financiare 
nr. 192/1998. 

În termen de 15 zile lucrătoare din data prezentării ultimului document în susţinerea 
cererii depuse, Comisia Naţională a Pieței Financiare examinează documentele aferente 
înregistrării dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare a valorilor mobiliare prin 
ofertă publică şi emite o hotărâre corespunzătoare, cu efectuarea în Registrul de stat a 
valorilor mobiliare a înscrierilor respective în cazul satisfacerii cererii înaintate. 

În cazul în care valorile mobiliare plasate de către emitent nu au fost subscrise în 
volumul minim indicat în prospect şi emitentul a calificat emisiunea ca neefectuată, în termen 
de 10 zile lucrătoare din data aprobării deciziei respective, emitentul prezintă Comisiei 
Naţionale a Pieței Financiare un aviz cu anexarea procesului-verbal al organului autorizat al 
emitentului care a calificat emisiunea ca neefectuată. 

În situația în care emisiunea valorilor mobiliare este calificată ca neefectuată, mijloacele 
obţinute de emitent în urma plasamentului valorilor mobiliare se restituie investitorilor. 
Totodată, emitentul restituie investitorilor beneficiul obţinut ca rezultat al folosirii mijloacelor 
atrase în procesul plasamentului valorilor mobiliare ori câştigul ratat, în cazul în care condiţiile 
emisiunii conţin o asemenea clauză. 

În termen de 5 zile lucrătoare, după expirarea termenului de 10 zile de la data aprobării 
deciziei de calificare a emisiunii ca neefectuată, emitentul va prezenta Comisiei Naţionale 
documentele confirmative privind restituirea mijloacelor băneşti depuse de către subscriitori 

În același context, în continuare vom expune etapele emisiunii suplimentare de acţiuni 
efectuate prin ofertă închisă care sunt următoarele: 

1) adoptarea de către emitent a hotărârii privind emisiunea de acţiuni; 
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2) plasarea valorilor mobiliare într-o perioadă determinată de timp ce asigură exercitarea 
drepturilor de preempţiune, în conformitate cu art.27 din Legea nr.1134/1997. Potrivit alin.(2) 
art.27 din Legea privind societățile pe acțiuni, dreptul de preempţiune se exercită într-un 
termen care nu poate fi mai mic de 14 zile lucrătoare de la data publicării ofertei sau de la 
data expedierii către acţionari a scrisorilor pentru plasarea valorilor mobiliare prin ofertă 
publică ori de la data adoptării hotărîrii pentru emisiunea suplimentară închisă a acestora, cu 
excepţia cazurilor prevăzute la alin.(7) art.27, care prevede că, termenul de realizare a 
dreptului de preempţiune conform alin.(2) nu se aplică în cazul în care la adunarea generală a 
acţionarilor participă 100% din acţiunile cu drept de vot ale societăţii şi/sau toţi acţionarii 
subscriu la valorile mobiliare de clasa respectivă proporţional cotei deţinute în capitalul social, 
şi/sau emisiunea închisă a valorilor mobiliare are loc în urma reorganizării societăţii prin 
fuziune. 

3) aprobarea de către organul competent al emitentului a dării de seamă privind 
rezultatele emisiunii suplimentare de acţiuni şi calificarea emisiunii ca efectuată sau 
neefectuată; 

4) înregistrarea la Comisia Naţională a dării de seamă privind rezultatele emisiunii 
suplimentare de acţiuni, emise prin ofertă închisă; 

5) operarea modificărilor şi completărilor, determinate de rezultatele emisiunii, în statutul 
emitentului; 

6) introducerea în registrul deţinătorilor de valori mobiliare a datelor despre subscriitorii 
la acţiuni şi eliberarea extraselor din registru/din cont. 

La adoptarea de către emitent a hotărârii privind emisiunea valorilor mobiliare, acesta va 
asigura respectarea prevederilor exigențelor Legii nr.1134/1997, art.39 alin.(71), care prevede 
că, în cazul în care, potrivit ultimului bilanţ, valoarea activelor nete ale societăţii este mai mică 
decât mărimea capitalului social, cu excepţia cazului cînd valoarea activelor nete este 
negativă, societatea este în drept să emită suplimentar numai acţiuni prin emisiune închisă şi 
art.43 alin.(5), potrivit căruia, capitalul social nu poate fi mărit şi acţiunile nu pot fi emise până 
când nu vor fi înstrăinate acţiunile de tezaur ale emitentului, conform art.13 alin.(9), şi/sau nu 
vor fi finalizate toate etapele aferente majorării capitalului social, aprobate anterior. 

Ulterior, emitentul, după aprobarea dării de seamă privind rezultatele emisiunii 
suplimentare de acţiuni, în cel mult 15 zile lucrătoare de la data încheierii plasamentului 
valorilor mobiliare, va prezinta Comisiei Naţionale cererea pentru înregistrarea respectivei dări 
de seamă. 

Menționăm că, la majorarea capitalului social prin emisiune suplimentară de acţiuni, 
tipurile aporturilor ce urmează a fi depuse se stabilesc în hotărârea privind emiterea 
suplimentară de acţiuni cu respectarea prevederilor art.41 din Legea nr.1134/1997. 

Aporturile la majorarea capitalului social se vor varsa în termenul stabilit de adunarea 
generală, dar nu mai târziu de 2 luni de la adoptarea hotărârii de majorare a capitalului social. 
Valoarea aportului nebănesc la capitalul social al societăţii se aprobă de adunarea 
generală/ori prin decizia consiliului societăţii. 

Înregistrarea de stat a modificărilor şi completărilor la actele de constituire ale 
emitenţilor, ce ţin de înregistrarea rezultatelor emisiunii suplimentare de acţiuni sau emisiunii 
restructurate ca rezultat al majorării valorii nominale a acţiunilor, se introduc în actele de 
constituire ale societăţii ulterior înregistrării la Comisia Naţională a dării de seamă privind 
rezultatele emisiunii suplimentare de acţiuni. 

În scopul înregistrării la Comisia Naţională a Pieții Financiare a dării de seamă privind 
rezultatele emisiunii de acţiuni, emitentul va prezenta următoarele documente: 

1) cererea, în conformitate cu prevederile Instrucţiunii, aprobate prin hotărîrea Comisiei 
Naționale a Pieții Financiare nr.13/10 din 13.03.2018; 

2) procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor, la care s-a aprobat hotărârea 
privind majorarea capitalului social, cu toate anexele prevăzute la art.64 alin.(3) din Legea 
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nr.1134/1997. Emitenţii cu numărul de acţionari mai mare de 5000 de persoane vor prezinta 
lista acţionarilor care au avut dreptul să participe la adunarea generală în format electronic, pe 
un suport digital; 

3) hotărârea privind emisiunea valorilor mobiliare aprobată la adunarea generală a 
acţionarilor, în 3 exemplare (în original); 

4) procesul-verbal al organului de conducere autorizat al emitentului care a aprobat 
darea de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare a valorilor mobiliare şi lista 
subscriitorilor la valorile mobiliare, întocmite şi prezentate în conformitate cu art.64 alin.(3) 
sau, după caz, art.68 alin.(9) şi alin.(10) din Legea nr.1134/1997; 

5) darea de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare a valorilor mobiliare                    
(în original); 

6) lista subscriitorilor la valorile mobiliare aprobată de organul de conducere autorizat al 
emitentului, în 3 exemplare (în original); 

7) actele de constituire ale emitentului şi/sau modificările la ele (copii legalizate de 
notar); 

8) declaraţia pe propria răspundere a emitentului, (în original); 
9) confirmarea eliberată de instituţia bancară privind depunerea/transferarea de către 

subscriitori a mijloacelor băneşti în contul achitării valorilor mobiliare (certificatul bancar în 
original); 

10) actul de primire-predare a aporturilor nebăneşti în contul achitării valorilor mobiliare 
subscrise (în original) şi raportul de evaluare a aporturilor nebăneşti, întocmit de o 
întreprindere de evaluare – în cazul achitării valorilor mobiliare cu aporturi nebăneşti; 

11) documentele ce confirmă provenienţa datoriilor societăţii, inclusiv extrasul din cont 
şi/sau actul de verificare a decontărilor reciproce în cazul convertirii acestora în acţiunile 
emisiunii suplimentare; 

12) situaţiile financiare ale emitentului, la ultima dată de raportare (copie); 
13) acordul Agenţiei Proprietăţii Publice sau, după caz, decizia autorităţilor administraţiei 

publice centrale/locale în cazul societăţilor incluse în lista bunurilor supuse privatizării conform 
prevederilor Legii nr.121/2007; 

14) decizia de autorizare a Consiliului Concurenţei în cazurile prevăzute de legislaţia din 
domeniul concurenţei sau Declaraţia pe proprie răspundere precum că operaţiunea nu 
constituie concentrare economică în sensul legislaţiei din domeniul concurenţei; 

15) dovada dezvăluirii informaţiei privind evenimentele şi acţiunile ce afectează 
activitatea economico-financiară a emitentului conform prevederilor Legii nr.171/2012 şi ale 
Regulamentului cu privire la dezvăluirea informaţiei de către emitenţii de valori mobiliare, 
aprobat prin Hotărârea Comisiei Naţionale nr.7/11 din 12 februarie 2016; 

16) ordinul(ele) de plată privind achitarea taxelor şi plăţilor pentru înregistrarea valorilor 
mobiliare, percepute în în conformitate cu Legea privind Comisia Națională a Pieții Financiare 
nr. 192/1998 . 

În cazul efectuării emisiunii acţiunilor de o clasă în scopul achitării dividendelor pentru 
acţiunile de altă clasă, se va prezenta decizia luată de deţinătorii acelei clase de acţiuni cărora 
li se vor plăti dividendele aprobate în conformitate cu legislaţia. În cazul restructurării emisiunii 
acţiunilor plasate anterior prin mărirea valorii nominale, cota acţiunilor deţinute de acţionari va 
rămâne neschimbată. 

Pentru situația în care sursă a majorării capitalului social prin majorarea valorii nominale 
a acţiunilor serveşte capitalul propriu al emitentului, majorarea valorii nominale se efectuează 
pentru toate clasele de acţiuni plasate de emitent, dacă statutul nu prevede că această mărire 
a valorii se extinde asupra acţiunilor de o clasă sau de câteva clase. În cazul în care sursă a 
majorării capitalului social prin mărirea valorii nominale sunt aporturile efectuate de deţinătorii 
de acţiuni, acestea se depun de fiecare deţinător proporţional cotei deţinute. 
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În termen de 15 zile lucrătoare din data prezentării ultimului document în susţinerea 
cererii depuse, Comisia Naţională va examina documentele aferente înregistrării modificărilor 
legate de majorarea capitalului social şi emite o hotărâre corespunzătoare, cu efectuarea în 
Registrul de stat a valorilor mobiliare a înscrierilor respective în cazul satisfacerii cererii 
înaintate. 

În vederea obţinerii Certificatului înregistrării de stat a valorilor mobiliare, emitentul va 
prezenta Comisiei Naţionale o copie a deciziei organului înregistrării de stat privind 
înregistrarea modificărilor în statut şi a actului adiţional privind introducerea modificărilor în 
actele de constituire, autentificate conform legislaţiei. 

Certificatul înregistrării de stat a valorilor mobiliare, lista subscriitorilor (2 exemplare) şi 
hotărârea privind emisiunea valorilor mobiliare (2 exemplare) vor fi ridicate de către emitent de 
la Comisia Naţională în termen de cel mult 15 zile lucrătoare din data înregistrării modificărilor 
la statutul acestuia şi transmise în termen de 1 zi lucrătoare societăţii de registru/Depozitarului 
Central pentru efectuarea înscrierilor în registrul/conturile deţinătorilor de valori mobiliare. 

Pentru înregistrarea în Registrul de stat al valorilor mobiliare a modificărilor ce ţin de 
reducerea capitalului social, se vor respecta cerințele stabilite la art. 45 din Legea privind 
societățile pe acțiuni nr. 1134/1997.  

Pentru înregistrarea în Registrul de stat a valorilor mobiliare a modificărilor ce țin de 
reducerea capitalului social al societății pe acțiuni, emitentul va prezenta Comisei Naţionale a 
Pieţei Financiare următoarele documente: 

a) cererea de înregistrare a modificărilor, în conformitate cu cerințele prevăzute de 
Instrucțiunea, aprobată prin hotărîrea Comisiei Naționale a Pieții Financiare nr. 13/10 din 
13.03.2018; 

b) procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor, cu toate anexele prevăzute la 
art.64 alin.(3) din Legea privind socieățile pe acțiuni nr.1134/1997; 

c) coipia avizului privind reducerea capitalului social, publicat în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova; 

d) confirmarea lipsei, satisfacerii sau acordării de garanţii satisfacerii cerinţelor 
creditorilor; 

e) extrasul din contul emitentului privind existenţa acţiunilor de tezaur, eliberat de 
societatea de registru, în cazul reducerii capitalului social prin anularea acțiunilor de tezaur; 

f) originalul (originalele) Certificatului înregistrării de stat a valorilor mobiliare; 
g) autorizaţia organului central specializat care efectuează gestionarea pachetului de 

acţiuni ale statului în capitalul social al emitentului, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 
h) copia situațiilor financiare ale emitentului, la ultima dată de raportare; 
i) copia ordinelor de plată privind achitarea taxelor și plăților pentru înregistrarea valorilor 

mobiliare, percepute în în conformitate cu Legea privind Comisia Națională a Pieții Financiare 
nr. 192/1998.  

Documentele enumerate supra se prezintă Comisiei Naționale a Pieții Financiare după o 
lună din data publicării avizului cu privire la reducerea capitalului social în Monitorul Oficial al 
RM, în cazul lipsei creanțelor emitentului față de creditori sau după satisfacerea acestora în 
cazul existenței cerințelor înaintate. 

Comisia Națională a Pieții Financiare, în termen de 15 zile lucrătoare de la data 
depunerii cererii, va examina documentele aferente înregistrării modificărilor legate de 
reducerea capitalului social al societății pe acțiuni și va emite o hotărîre corespunzătoare, 
după caz, cu înregistrarea în registrul de stat al valorilor mobiliare a înscrierilor respective. 
Certificatul înregistrării de stat a valorilor mobiliare se va ridica de către emitent de la Comisia 
Națională a Pieții Financiare, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare din data intrării în vigoare 
a hotărîrii Comisiei Naționale. 

În vederea obținerii Certificatului înregistrării de stat a valorilor mobiliare, emitentul va 
prezenta Comisiei Naționale o copie a deciziei organului înregistrării de stat (Agenția Servicii 
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Publice) privind înregistrarea modificărilor în statut și a actului adițional privind introducerea 
modificărilor în actele de constituire ale societății pe acțiuni, autentificate în conformitate cu 
legislația în vigoare. 

 
5 . Concluzii  
Ca o concluzie generală, putem spune că, pornind de la definiția societății pe acțiuni, 

ca fiind una dintre persoanele juridice, un subiect colectiv de drepturi și obligații, putem 
afirma utilitatea acestei societăți, prin faptul că reprezintă actorul sau veriga principală a 
comerțului, îndeosebi prin oferirea persoanelor unui cadru prin intermediul căruia se pot 
asocia și pot desfășura activități economice comune, susținându-se reciproc și păstrîndu-
și în același timp individualitatea contribuției, a retribuției și a pierderilor ce le vor suporta 
în cazul eșuării activității societății. Cu toate acestea, societatea pe acțiuni se desprinde 
din cadrul general al societăților comerciale prin elemente distincte cum ar fi: anonimatul 
asociaților subsciitori și capitalul social. Așa cum se arată, societatea pe acțiuni îi revine 
rolul de a gestiona marile afaceri, de a fi cadrul prin care se pot desfășura investiții de 
anvergură, atragere și gestionare a investițiilor private. Societatea pe acțiuni reușește să 
reunească capitalurile și investitorii pentru a desfășura o activitate industrială sa 
comercială, fără a suporta un risc nelimitat. 
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Abstract 
În articol, autorii au încercat să atragă atenţia cititorilor asupra instituţiei răspunderii 

juridice a executorului judecătoresc care devine din ce în ce mai actuală, dat fiind faptul că 
prin completări72 și modificări la legislație din Republica Moldova73 l-i sa schimbat statutul 
juridic, deoarece din funcționari publici ei au devenit executori judecătorești privați sau liberali 
iar activitatea lor adeseaori stârnește nemulțumiri în rîndurile populației. Problemele cu privire 
la răspunderea executorilor judecătorești reprezintă un interes deosebit pentru cetăţenii 
statului nostru. Deși, la elaborarea legislației în domeniu, s-au luat în consideraţie cele mai 
bune practici europene, totuși, reieșind din faptul că executorii judecătorești sunt persoane 
care desfășoară profesii liberale și se conștientizează că activitatea derulată poate avea 
represiuni asupra unor terțe persoane sau bunurilor acestora, s-au întreprins măsuri de 
îmbunătățire. Considerăm, însă că prevederile legale referitoare la răspunderea acestora 
trebuie să fie completate cu reglementări exprese referitoare la diferite forme de răspundere. 

Cuvinte-cheie. Răspunderea executorului judecătoresc, răspunderea disciplinară, 
răspunderea materială, răspunderea civilă, 

 
Introducere. Actuala perioadă a societăţii moldoveneşti se caracterizează nu numai 

prin procese pozitive, dar şi negative, acestea fiind declinul producţiei, pauperizarea unor 
pături considerabile ale societăţii, creşterea infracţiunilor latente, eschivarea de la răspundere 
a unor persoane cu funcţii oficiale de răspundere şi a unor cetăţeni, ineficiența administrării de 
stat etc.În aceste condiţii o sarcină social-juridică importantă este asigurarea şi apărarea 
libertăţii şi intereselor, protejate de lege, ale omului şi cetăţeanului de atentate ilegale, iar 
societatea şi fiecare cetăţean trebuie să fie sigur de faptul că după comiterea unei fapte ilicite 
urmează măsuri de constrângere din partea statului corespunzătoare acesteia.Toate aceste 
se referă și la executorii judecătoreșri care adeseaori prin activitatea lor creează nemulțumiri 
în societate. Deaceea în acest articol ne vom stărui să informăm societatea despre faptul că 
și executorii judecătorești pot fi trași la diferite forme de răspundere atunci când activând 
încalcă prevederile legale. 

Cu toate că actele normative ce reglementează statutul juridic al executorului 
judecătoresc, stabilesc doar răspunderea disciplinară pentru încălcarea obligațiilor 
profesionale, considerăm că executorii judecătorești, pot fi trași la răspundere, civilă, 
contravențională și penală.Aceste prevederi au fost stabilite prin legea abrogată cu privire la 
sistemul de executare silită nr.  204XVI din 06.07.2006, art.24, în care era prevăzută 
răspunderea executorilor judecătorești, și se stabilea că: (1) Executorul judecătoresc poate fi 
tras la răspundere disciplinară, materială, administrativă sau penală numai în temeiul şi în 
modul stabilit de legislaţie74[1].   
                                                 
72Codul de executare al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr.  443 din  24.12.2004, publicat în: 

Monitorul Oficial 34-35 din 03.03.2005; 
73 Legea privind executorii judecătorești, nr. 113 din 17.06.2010, publicată în: Monitorul Oficial nr. 126-128 

din 23.07.2010; 
74 Legea cu privire la sistemul de executare silită nr.  204 XVI  din  06.07.2006, art.24 în:Monitorul Oficial 
11.08.2006 în Monitorul Oficial Nr. 126-130     art Nr : 603 - abrogata 
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După cu se cunoaște, Legea cu privire la executorii judecătorești nr.113 din17.06.2010 
nu reglementează expres, nici răspunderea civilă contractuală, nici cea delictuală, nici 
patrimonială sau materială - a executorilor judecătorești și nici răspunderea contravenţională, 
penală pentru faptele care constituie infracțiuni sau contravenții. Deci, angajarea răspunderii 
civile a executorilor judecătorești urmează să fie examinată conform prevederile Codului civil 
al Republicii Moldova, ale Codului de procedură civilă al Republicii Moldova, și a altelor acte 
normative în vigoare. Legiuitorul a dispus tacit că atragerea la răspundere civilă a executorilor 
judecătorești va fi posibilă în cazurile prevăzute de normele ce reglementează raspunderea 
civilă delictuală din Codul civil, în modul prevăzut de Codul de procedura civila, Codului 
deontologic al executorilor judecătorești. Or fiind pasibile de reparare doar prejudiciile cauzate 
prin neexecutarea sau executarea defectuoasă şi culpabilă a anumitor obligaţii profesionale, 
sau contractuale pentru antrenarea răspunderii trebuie să se facă dovada întrunirii în mod 
cumulativ a condiţiilor de aplicare a răspunderii juridice civile privind fapta, prejudiciul, raportul 
de cauzalitate dintre acestea şi vinovăţia.   

Dacă ne referim la istorie, conform Legii cu privire la sistemul de executare silită                      
nr.  204-XVI din 06.07.2006, art.28, executorii judecătorești au fost supuși asigurării obligatorii 
de stat:  

(1) Viaţa şi sănătatea executorului judecătoresc sînt supuse asigurării de stat obligatorii 
de la bugetul de stat.   

(2) Suma de asigurare se plăteşte sub forma unei indemnizaţii unice în caz de:   
a) moarte violentă sau deces al executorului judecătoresc, ca urmare a unor leziuni 

corporale sau a altei vătămări grave a sănătăţii în exerciţiul funcţiunii sau în legătură cu 
exercitarea funcţiunii, – succesorilor săi, a cărei mărime rezultă din înmulţirea sumei salariilor 
de funcţie ale decedatului din ultimele 6 luni anterioare producerii cazului asigurat cu numărul 
de ani compleţi pe care acesta nu i-a supravieţuit pînă la atingerea vîrstei de pensionare, dar 
nu mai puţin de 15 salarii de funcţie;   

b) mutilare a executorului judecătoresc sau a altei vătămări grave a sănătăţii în exerciţiul 
funcţiunii sau în legătură cu exercitarea funcţiunii, fapt care exclude posibilitatea continuării 
activităţii profesionale şi care a provocat pierderea totală a capacităţii de muncă, – în mărime 
de 10 salarii de funcţie.   

(3) Suma de asigurare se plăteşte sub forma unei compensaţii lunare în caz de:   
a) moarte violentă sau deces al executorului judecătoresc, ca urmare a unor leziuni 

corporale sau a altei vătămări grave a sănătăţii în exerciţiul funcţiunii sau în legătură cu 
exercitarea funcţiunii, – membrilor familiei acestuia inapţi de muncă, aflaţi la întreţinerea lui, a 
cărei mărime rezultă din diferenţa dintre partea ce le revenea din salariul de funcţie al celui 
decedat şi pensia de urmaş, fără a se lua în calcul indemnizaţia unică;   

b) mutilare a executorului judecătoresc în exerciţiul funcţiunii sau în legătură cu 
exercitarea funcţiunii, fapt care exclude posibilitatea continuării activităţii profesionale, – a 
cărei mărime este egală cu salariul de funcţie din ultimele 6 luni anterioare producerii cazului 
asigurat, lucrate în funcţia de executor judecătoresc75 [2].   

Actualmente, în legislația existentă în vigoare, la elaborarea căreia s-au luat în 
consideraţie cele mai bune practici europene, legiuitorul, dat fiind faptul că executorii 
judecătorești sunt persoane care desfășoară profesii liberale și conștientizează faptul că 
activitatea derulată poate avea represiuni asupra unor terțe persoane sau bunurilor acestora, 
îi obligă să încheie un contract de asigurare civilă, profesioniștii activităților liberale să 
încredințeze toate riscurile unei Companii specializate, care să garanteze părților participante 
la procedura de executare, toate așteptările pe care aceștea le au din partea unor 
profesioniști, însă nu reglementează evenimentele imprevizibile aducătoare de prejudicii vieții 

                                                 
75 Legea cu privire la sistemul de executare silită nr.  204 XVI  din  06.07.2006, art.24, publicat 11.08.2006, 
în Monitorul Oficial Nr. 126-130, art Nr : 603,abrogată 
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și sănătății executorilor judecătorești, deși anume aceștea sunt instrumentul final al înfăptuirii  
justiției și soluționării litigiului.  

Profesia de executor judecătoresc este una cu un grad de uzură, ca imagine, destul de 
ridicat, pentru că executorul judecătoresc interferează cu actul de justiție în general, în condiții 
de contradictorialitate. Este bine cunoscut impactul profesiei de executor judecătoresc în 
contextul socio-economic actual pentru buna funcționarea a statului de drept, costituind o 
profesie cu o influență deosebită asupra mediului de afacere76[3]. Astfel, potrivit alin.d) al 
art.14 al Legii nr. 113/2010 privind executorii judecătoreşti,pentrua fi admis în profesia de 
executor trebuie să încheie un contract de asigurare de răspundere civilă. Art.30 al legii 
nominalizate concretizează că executorul judecătoresc este obligat să încheie contract de 
asigurare de răspundere civilă pentru posibilele riscuri de activitate profesională. Contractul 
de asigurare urmează a fi încheiat de executorul judecătoresc înaintea începerii activităţii şi 
se înregistrează la Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti77. Deci, rezultă că în cazul 
apariției riscului asigurat executorul judecătoresc va fi tras la răspundere jurdică civilă 
contractuală. 

Analizînd legislația în vigoare, noi considerăm că legiuitorul doar tangenţial a introdus în 
noua Lege, instituţia garantării riscurilor prin sintagma “înaintea începerii activităţii este obligat 
să încheie contract de asigurare” dar nici în Legea şi nici în Hotărârea nr. 1143 din 10.12.97, 
prin care a fost aprobat Regulamentul cu privire la modul de eliberare a licenţelor pentru 
exercitarea funcţiilor de executor judecătoresc nu este dat un Contract-model de asigurare și 
nici nu este un mecanismul de asigurarea a riscurilor şi mijlocele de garantare care urmează 
a fi oferite de către asigurator. De altfel, și legislaţia cu privire la asigurarea de răspundere 
civilă profesională, ca o condiţie pentru a practica profesia respectivă a reprezentanţilor 
profesiilor conexe sistemului justiţiei (avocaţi,notari, mediatori, administratorii insolvabilității, 
experţii judiciari,traducătorilor, interpreţilor), diferă de la caz la caz. Cadrul juridic privind 
activitatea în domeniul asigurării de răspundere civilă şi a relaţiilor dintre asigurători, asiguraţi 
şi terţe persoane este Legea nr. 407/21.12.2006 cu privire la asigurări78[5]care în art.16 al 
Legii cu privire la asigurari, stabilește clauzele contractuale specifice asigurăriide răspundere 
civilă după cum urmează: 

 (1) În cazul asigurării de răspundere civilă, asigurătorul se obligă să plătească o 
despăgubire pentru prejudiciul de care asiguratul răspunde în temeiul legii faţă de terţe 
persoane păgubite şi pentru cheltuielile suportate de asigurat în proces civil. 

 (2) Prin contractul de asigurare, se poate include în asigurare şi răspunderea civilă a 
unei persoane, alta decît aceea care a încheiat contractul. 

 (3) Drepturile persoanei păgubite se exercită împotriva persoanei răspunzătoare de 
producerea pagubei. 

 (4) Asigurătorul poate fi chemat în judecată, de persoanele păgubite, în limitele 
obligaţiilor ce îi revin prin contractul de asigurare. 

 (5) Despăgubirea se stabileşte potrivit unui acord dintre persoana păgubită şi 
asigurător, potrivit contractului de asigurare ori unei hotărîri judecătoreşti. Pentru stabilirea 
despăgubirii în cazul evenimentelor produse pe teritoriul Republicii Moldova, părţile sînt în 
drept, dacă nu ajung la înţelegere, să pună litigiul spre soluţionare unei instanţe de judecată 
din Republica Moldova.     

(6) Asigurătorul plăteşte nemijlocit celui păgubit despăgubire (care nu poate fi urmărită 
de creditorii asiguratului) în măsura în care acesta nu a fost despăgubit de asigurat. 

                                                 
76Studiu privind sistemul de asigurare de răspundere civilă profesională a executorilor judecătorești. 
Chișinău 2015, 31 p. Asigurarea_civil_profesional_4%20a%20EXECUTOR%20JUDEC.pdf 
77 Legea nr. 113/2010 privind executorii judecătoreşti.Publicată: 23.07.2010: în Monitorul Oficial Nr. 126-128 
art Nr : 406 
78 Legea nr. 407/21.12.2006 cu privire la asigurări, în Monitorul Oficial, 2007, Nr. 47-49 ,    art Nr : 213 
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Despăgubirea se plăteşte asiguratului în cazul în care acesta dovedeşte că l-a despăgubit pe 
cel păgubit dacă asigurătorul nu are dreptul la acţiune de regres faţă de asigurat. 

 (7) Asigurătorul este în drept: 
a) să participe, în lipsa asiguratului şi independent de voinţa lui, la examinarea 

circumstanţelor producerii cazului asigurat; 
b) să prezinte instituţiilor de rigoare interpelări, adrese şi petiţii care ar viza 

circumstanţele cazului pretins asigurat;    
c) să conteste, după caz, în instanţa de judecată actele emise de către organele de 

constatare a circumstanţelor producerii cazului asigurat, precum şi deciziile adoptate referitor 
la stabilirea culpei asiguratului în producerea cazului asigurat. Contestarea în instanţa de 
judecată a deciziei privind stabilirea culpei asiguratului nu  exclude vinovăţia acestuia pînă în 
momentul în care decizia judecătorească devine definitivă şi executorie, asigurătorul fiind 
obligat să achite despăgubirea de asigurare în termenul stabilit de lege sau contractul de 
asigurare79[8]. 

Legea nu include reglementări specifice răspunderii civile profesionale a executorilor 
judecătorești, contractul de asigurare de răspundere civilă profesională trebuie să fie încheiat 
în conformitate cu dispoziţiile acestei norme de drept şi să conţină următoarele elemente 
principale: interesul asigurării, obiectul şi riscul asigurării, suma asigurată şi prima de 
asigurare: paguba şi despăgubirea de asigurare.  

Pentru practicarea activităţii de executor judecătoresc trebuie să fie întrunite o serie de 
condiţii, inclusiv:  

1. Subscrierea în condiţiile legii a unei poliţe de asigurare de răspundere civilă 
profesională.  

2. Pe toată perioada de activitate, contractul de asigurare de răspundere civilă 
profesională să fie în vigoare, cerinţă impusă de obligaţia de achitare a primelor anuale sau 
lunare şi asigurată cu sancţionarea cu suspendarea activităţii executorului în cazul 
neîndeplinirii cerinţei privind asigurarea de răspundere civilă profesională, alin.f) al art.18 
prevede expres condițiile de suspendarea activităţii executorului judecătoresc.  Astfel, 
activitatea executorului judecătoresc se suspendă în cazul: f) lipsei contractului de asigurare 
de răspundere civilă – pe o perioadă ce nu poate depăşi 3 luni;  

Alineatul 2 al articolului 30 al Legii nr.113prevede că suma minimă asigurată pentru 
acoperirea riscurilor profesionale ale activităţii de executor judecătoresc este stabilită de 
Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti. Conform Statutului Uniunii Naționale a 
executorilor judecătorești, punctul 5.3 una din atribuțiile Congresului UNEJ este aprobarea 
sumei minime de asigurare de răspundere civilă a executorilor judecătoreşti. Specific este 
faptul că suma minimă asigurată pentru încheierea contractului cu executorul judecătoresc pe 
un an de activitate se stabileşte de către UNEJ și limita maximă a răspunderii asigurătorului în 
cazul producerii evenimentului pentru care se încheie contractul de asigurare nu poate fi mai 
mică decât acest minim, iar modificarea ei se face în dependență de decizia UNEJ.   

Din cele expuse mai sus, considerăm necesar întocmirea unui Contract-model de 
asigurare a executorilor judecătorești în care ar fi prevăzute particularitățile și 
mecanismul de asigurarea a riscurilor şi mijlocele de garantare care urmează a fi 
oferite de către asigurator. 

După cum am menţionat deja, nici legea NR. 188/2000 privind executorii judecatorești 
din România80[9] nu conţine prevederi legale privitoare la răspunderea civilă a executorilor 
judecătorești. Actele normative corporative, în special, statutul profesiei de executor judecător 

                                                 
79 Legea nr. 407/21.12.2006 cu privire la asigurări, în Monitorul Oficial, 2007, Nr. 47-49, art Nr : 213; Art.16 al.(5) 

modificat prin LP4 din 23.02.16, MO79-89/01.04.16 art.142] 

 
80 Legea188/2000 privind executorii judecatorești din România, în Monitorul Oficial , 2000, nr.10 
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prevede că nu este exclusă răspunderea civilă a executorilor judecătorești. Este evident că în 
cursul activităţii sale executorul judecătoresc poate săvârşi unele fapte de natură să aducă 
prejudicii părţilor din proces. Conform Legii române, prin executor judecătoresc în funcţie se 
înţelege orice executor judecătoresc numit în funcţie, în condiţiile legii, şi a cărui calitate nu a 
încetat, în condiţiile legii. Toţi executorii judecătoreşti care îşi desfăşoară activitatea pe 
teritoriul României, sunt membri ai Casei de asigurări.  

Asigurarea de răspundere civilă a executorilor judecătoreşti în funcţie este obligatorie, 
calitatea de membru al Casei de asigurări se dobândeşte de la data în care executorul 
judecătoresc începe să îşi desfăşoare activitatea, potrivit legii. Casa de asigurări are, potrivit 
legii, personalitate juridică, organe de conducere şi patrimoniu proprii. Sediul Casei de 
asigurări este în municipiul Bucureşti. Casa de asigurări are drept scop asigurarea de 
răspundere civilă a executorului judecătoresc în funcţie pentru prejudiciile cauzate din culpă, 
prin acte sau fapte, cu excepţia prejudiciilor cauzate prin fapte săvârşite cu intenţie. Casa de 
asigurări îşi desfăşoară activitatea prin autofinanţare. Mijloacele financiare ale Casei de 
asigurări sunt formate din primele de asigurare (contribuţii), donaţii, legate şi din alte surse 
legale. Executorii judecătoreşti sunt membri ai Casei de asigurări, au următoarele drepturi:  

a) să beneficieze de despăgubiri civile pentru riscul asigurat, în conformitate cu 
prevederile prezentului statut; b) să primească, la cerere, informaţii cu privire la sumele de 
bani subscrise şi depuse şi orice alte informaţii referitoare la activitatea Casei de asigurări;                
c) să beneficieze de sprijin din partea Casei de asigurări în procesele de răspundere civilă;             
d) să participe la reuniunile oricărei camere a executorilor judecătoreşti în care se discută 
probleme referitoare la Casa de asigurări, să îşi prezinte opiniile şi să fie aleşi în organele de 
conducere ale Casei de asigurări; e) să încheie, la libera alegere, şi alte contracte de 
asigurare la societăţi de specialitate din RM; f) să angajeze, la libera alegere, avocaţi în 
procesele de răspundere civilă în care figurează ca părţi.  

Executorii judecătoreşti, membri ai Casei de asigurări, au următoarele obligaţii: a) să se 
asigure de răspundere civilă, pe întreaga perioadă a activităţii de executor judecătoresc, 
urmând să încheie poliţa de asigurare cu Casa de asigurări la data dobândirii calităţii de 
executor judecătoresc.  În condiţiile Legii nominalizate, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi se mai specifică următoarele competențe: a) să plătească cota de contribuţie; b) 
să se asigure pentru răspundere civilă, cel puţin la nivelul minim al primelor de asigurare 
prevăzute în prezentul statut; c) să depună, anual, în contul Casei de asigurări primele de 
asigurare subscrise, la termenele menţionate în contractul de asigurare; d) să depună toate 
diligenţele, să administreze probele necesare, folosind căile de apel şi recurs, pentru 
dovedirea nevinovăţiei, în caz de chemare în judecată pentru răspundere civilă; e) să depună 
la Casa de asigurări o copie de pe acţiunea de chemare în judecată, pentru răspundere civilă, 
în maximum zece zile de la primirea citaţiei; f) să respecte prevederile prezentului statut, 
hotărârile camerei executorilor judecătoreşti din care fac parte şi ale U.N.E.J., referitoare la 
asigurarea de răspundere civilă a executorilor judecătoreşti; g) să declare existenţa altor 
asigurări, pentru aceeaşi răspundere, la asigurători diferiţi, la data producerii evenimentului 
asigurat; h) să nu facă nicio promisiune sau plată terţului ce pretinde despăgubiri; i) să 
conserve dreptul de regres al asigurătorului împotriva celor vinovaţi de producerea daunei, 
alţii decât executorii judecătoreşti. 

 Pentru ca răspunderea civilă să fie antrenată conform Legislației RM precum și 
doctrinei, se impun a fi întrunite cumulativ aceleaşi elemente ale răspunderii civile clasice 
şi anume vinovăţia, în oricare din formele ei (intenţie sau culpă), prejudiciul şi legătura de 
cauzalitate între fapta săvârşită cu vinovăţie şi prejudiciu. 1. fapta cauzatoare de 
prejudiciu; 2.prejudiciul cauzat; 3. legătura de cauzalitate între faptă şi prejudiciu;                      
3. Vinovăţia81 [10, p.25-34].  

                                                 
81 Cojocari E.Forme ale răspunderii juridice.Chișinău,CEP USM,2011, p.25-34 



 

208 

Prima condiție necesară pentru aplicarea răspunderiijuridice civile este fapta 
cauzatoare de prejudicii.Aşa cum am arătat mai înainte, munca executorului judecătoresc 
se concretizează în mai multe categorii de activităţi, diferenţiate în funcţie de obiectul 
contractului de asistenţă juridică semnat cu clientul. Executorul judecătoresc are de la 
obligaţia privind informarea, asistenţa, reprezentarea până la obligaţia de a se abţine de la 
activităţi concurenţiale. Altfel spus, executorul judecătoresc are atât obligaţii de a face, cât şi 
obligaţii de a nu face. În noţiunea de „consultanţă juridică" sunt incluse participările la 
negocieri şi redactările de acte care vor produce ulterior redactării lor efecte juridice. În orice 
caz, răspunderea pe care o are executorul judecătoresc este de natură contractuală. 

Răspunderea delictuală a executorului judecătoresc intervine numai în cazul în care 
executorul judecătoresc este ţinut să răspundă pentru o faptă a sa săvârşită extracontractual, 
de natură să cauzeze un prejudiciu terţelor persoane ca urmare a informaţiilor furnizate de 
executorul judecătoresc în exercitarea profesiunii. Trebuie precizat că, din moment ce 
exerciţiul profesiei se realizează în forme de exercitare care prevăd posibilitatea exercitării în 
grup a activităţilor executorilor judecătoresc, toţi executorii judecătorești care îşi exercită 
profesia în acea formă de exercitarea a profesiei răspund solidar? De asemenea, executorul 
judecătoresc este ţinut a fi răspunzător de actele profesionale întocmite de colaboratorii săi. 
Potrivit clauzei prevăzute în mod obligatoriu de lege, clientul atestă exactitatea şi sinceritatea 
informaţiilor pe care le furnizează executorul judecătoresc şi îşi exprimă acordul ca 
demersurile făcute de executorul judecătoresc să fie conform informaţiilor pe care Ie-a 
furnizat. Faţă de conţinutul acestei clauze a contractului de asistenţă juridică", considerăm că 
există acceptul clientului ca executorul judecătoresc să acţioneze într-un anumit mod faţă de 
obiectul contractului şi că, dacă se cauzează o anumită pagubă, caracterul ilicit al faptei este 
înlăturat şi odată cu el este înlăturată şi răspunderea. Altfel spus, opinăm că se impune 
dovedirea de către client a împrejurării că nu a acceptat în mod expres demersul juridic, 
existând prezumţia că până la proba contrară nu există faptă ilicită. 

A doua condiție a răspunderii juridice civile esteprejudiciul cauzat care este specificul 
acestea. Prejudiciul trebuie analizat ca efectul negativ suferit de client ca urmare a faptei ilicite 
săvârşite de avocat, executorul judecătoresc în exercitarea profesiei sale, fie ca urmare a 
încălcării unui drept subiectiv al clientului, fie ca urmare a neocrotirii în mod diligent a unui 
simplu interes al acestuia. Sigur că, în aprecierea prejudiciului efectiv suferit, se impune 
analizarea fiecărui caz concret în parte, iar pentru ca interesul clientului să poată fi considerat 
lezat, trebuie să fie foarte aproape în conţinutul său de un adevărat drept subiectiv. Opinăm 
că, pentru a putea fi reţinut ca element al angajării răspunderii executorului judecătoresc, 
prejudiciul poate să aibă atât caracter patrimonial, cât şi moral. Considerăm că se poate 
insera în contractul de asistenţă juridică o clauză prin care, în caz de eventual prejudiciu, să 
fie stabilită întinderea despăgubirilor şi modalităţile de reparare a acestuia. 

A treia condiție necesară este raportul de cauzalitate între fapta executorului 
judecătoresc şi prejudicial cauzat care trebuie privit prin prisma faptelor şi actelor 
executorului judecătoresc care au declanşat sau au favorizat producerea efectului păgubitor. 
Dacă, în general, aspectele de cauzalitate sunt analizate prin prisma concluziilor unor 
expertize de specialitate, în cazul antrenării răspunderii profesionale a executorului 
judecătoresc considerăm că se impune analizarea nu numai a complexităţii, ci şi a 
specificităţii actelor şi faptelor cauzatoare de prejudiciu, prin prisma noţiunii de „diligență 
normală" a unui bun profesionist. Altfel spus, problema cauzalităţii trebuie strâns legată de 
problema imputabilităţii faptei. 

Ultima condiție necesară de a fi stabilităeste vinovăţia executorului judecătoresc. 
Acceptând teza potrivit cărea, de regulă, obligaţiile asumate de executorul judecătoresc sunt 
obligaţii de diligență, şi nu obligaţii de rezultat, în mod clar se aplică în domeniu regula potrivit 
cu care neatingerea rezultatului dorit de client nu este prin ea însăşi o dovadă a culpei, ci 
revine clientului sarcina de a dovedi în mod direct împrejurarea că debitorul nu a depus, 
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pentru atingerea rezultatului preconizat, prudenţa şi diligenta care erau obligatorii. În măsura 
în care ne aflăm în faţa unor obligaţii de rezultat, cum ar fi, de exemplu, depunerea unei căi 
de atac în interiorul termenului prevăzut de lege, nerespectarea acestei obligaţii atrage de 
drept prezumţia de culpă în exercitarea profesiei.  

In legătură cu noţiunea de culpă, având în vedere dispoziţiile Codului civil82[11] culpa 
îmbracă următoarele forme: culpa gravă (culpa lată) ce se caracterizează prin intenţie directă 
sau intenţie indirectă, de care nu s-ar face vinovat nici cea mai mărginită persoană, culpa 
uşoară (culpa levis) - imprudenta sau neglijenta, pe care ar fi săvârşit-o o persoană cu o 
diligenţă normală, medie şi culpa foarte uşoară (culpa levissima), care ar fi putut evitată numai 
de o persoană cu o diligenţă foarte înaltă83[12, p.31]. Ţinând cont insă că executorii 
judiecătorești sunt obligați să-i despăgubească pe toţi participanţii la procesul de executare 
pentru prejudiciul cauzat prin încălcarea obligaţiilor ce îi revin, forma şi gradul culpei nu are 
nici o importanţă practică. Din moment ce culpa există, alături de celelalte condiţii ale 
răspunderii civile, se naşte obligaţia de reparare integrală a prejudiciului, indiferent de 
gravitatea culpei. 

Ca şi posibile cauze de înlăturare a răspunderii executorului judecătoresc, alături de 
cauzele clasice de înlăturare a răspunderii civile, putem menţiona ca o cauză specifică 
problemei analizate, fără a o dezvolta, însuşi comportamentul clientului.  

Prezinta interes răspunderea civilă profesională a executorilor judecătorești din 
Federaţia Rusă. Legea federală din 21 iulie 1997 N 118-FZ a executorilor judecătorești 
reglementează expres condiţiile generale ale răspunderii executorului judecătoresc Potrivit 
legii federale, executorul judecătoresc este obligat să recupereze debitorului,creditorilor şi 
altor participanţi la proces toate pagubele pricinuite în legătură cu neexecutarea sa 
executarea necorespunzătoare a atribuţiilor în procedura de faliment, iar dovada prejudiciului 
va fi stabilită printr-o hotărâre definitivă a instanţei de judecată. O condiţie obligatorie pentru 
accederea în profesia de executorului judecătoresc este prezentarea Poliţei de asigurare de 
răspundere civilă (art. 20 pct. 3 introdus prin Legea federală din 21.07.1997 nr. 118-FZ)  
Legea federală din 26.10.2002 nr. 127 - FZ prevede două modalităţi de asigurarea a 
intereselor creditorilor la procesul de executare: 1. Încheierea contractului de asigurare de 
răspundere civilă; 2. Fondul de compensare a Organizaţiilor a executorului judecătoresc.  3. 
Încheierea contractului de asigurare de răspundere civilă,condiţiile de asigurare obligatorie de 
răspundere civilă sunt reglementate de art.24.1 al legii şi anume: 1) Încheierea contractului de 
asigurare de răspundere civilă 2) Contractul de asigurare de răspundere civilă a executorului 
judecătoresc trebuie să fie încheiat cu o companie de asigurări acreditată de către autoritatea 
executorilor judecătorești pe o perioadă de cel puţin un an cu condiţia reînnoirii. 3) Suma 
minimă asigurată constituie 3 milioane ruble. 4) În termen de 10 zile de la pornirea procesului 
de executare silită, este necesar să se revadă contractul de asigurare de răspundere civilă în 
funcţie de valoarea contabilă a activelor debitorului conform ultimului bilanţ, dar nu poate fi 
mai mică decât: – 3% din suma ce depăşeşte valoarea de bilanţ a activelor debitorului de 
peste 100 milioane ruble, dacă valoarea de bilanţ al bunurilor valorează între 100 milioane 
ruble – 300 milioane ruble. – 6 milioane ruble şi 2 % din suma ce depăşeşte valoarea de 
bilanţ a activelor debitorului de peste 300 milioane ruble, dacă valoarea de bilanţ a bunurilor 
valorează între 300 milioane lei – 1 miliard ruble.  – 20 milioane ruble şi 1 % din suma ce 
depăşeşte valoarea de bilanţ a activelor debitorului de peste un miliard ruble, dacă valoarea 
de bilanţ a activelor valorează mai mult de un miliard ruble. 5) Contractul de asigurare de 
răspundere civilă se încheie pe un termen nu mai mic de un an. La expirarea termenului 
contractului, acesta se prelungeşte pentru următorul termen, dacă executorul judecătoresc nu 
a notificat asiguratorul despre refuzul de a prelungi contractul nu mai târziu de o lună până la 

                                                 
82 Cod civil al RM 
83Ivancova T. Particularităţile vinovăţiei - condiţie a aplicării răspunderii juridice civile contractuale. “Legea şi 
viaţa”, 2012, nr.2, pag.31  
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data expirării contractului. 6) Obiectul asigurat al contractului de asigurare de răspundere 
civilă sunt interesele patrimoniale al creditorului, legate de obligaţia executorului judecătoresc 
de a recupera prejudiciile participanţilor la procesul de executare a hotărîrilor judecătorești 
sau a altor persoane în legătură cu neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 
atribuţiilor sale. Riscul asigurat prezintă eventualele prejudicii cauzate participanţilor la proces, 
stabilite printr-o hotărâre definitivă a instanţei de judecată cu excepţia: - forţei majore; - 
cauzarea prejudiciului moral; - acţiuni ilicite sau omisiuni ale terţilor; - acţiunile ilicite sau 
inacţiunile ale executorului judecătoresc; 7) Valoarea prejudiciului asigurat urmează a fi stabilit 
de instanţa de judecată, dar asiguratorul va acoperi prejudiciul doar la valoarea asigurată a 
contractului de răspundere civilă84[13].  

Prezintă interes răspunderea civilă profesională a executorilor judecătorești din 
Germania. Mai întîi de toate, trebuie precizat că, în Germania, procedurile de urmărire silită 
sunt aduse la îndeplinire, în principal, prin intermediul instanței de executare, respectiv a 
funcționarilor instanței, printre care se numără și executorii judecătorești(Gerichtsvollzieher). 
Urmărirea silită este o procedură judiciară, în schimb predarea silită se desfășoară de 
executorul judecătoresc sub supravegherea instanței de judecată. Instanța de executare este 
prima instanță în raza căreia se află imobilul. Dacă imobilul se află în raza teritorială a mai 
multor instanțe, atunci curtea de apel în a cărei rază se află bunurile debitorului v-a stabili care 
instanță locală va fi instanța de executare. Una din modalitățile de executare silită în 
Germania este Ipoteca asiguratorie (Zwangshypothek), care nu are nimic cu asigurarea de 
răspundere civilă profesională a executorului judecătoresc, însă este o modalitate de 
asigurare că suma datorată va fi executată în primul rînd, iar după aceea celelalte obligațiuni 
asumate ale debitorului. Această executare poate fi obținută la cererea creditorului, cu 
înștiințarea executorului judecătoresc, prin notificarea în Registrul de proprietate imobiliară a 
debitoruluia sumei înscrise în Titlu de executare și în cazul dat, creditorul are un rang prioritar 
față de toate celelalte creanțe ale debitorului. Activitatea persoanei care are dreptul să 
activeze în calitate de executor judecătoresc, calificările şi capacităţile necesare pentru 
această activitate în Germania sunt reglementate de Legea germană cu privire la executorii 
judecătorești.  

Astfel, în § 60 alin. (1) punctul 1, din Legea germană cu privire la executorii 
judecătorești, prevede că în caz de încălcare culpabilă a obligaţiilor impuse de lege, 
executorul judecatoresc este răspunzător pentru daunele pricinuite participanţilor la 
executare. El trebuie să acţioneze cu prudenţă şi cu bunăcredinţă85[14]. Totodată, Legea 
germană prevede răspunderea civilă a executorul judecatoresc şi pentru pagubele pricinuite 
în rezultatul acţiunilor persoanelor angajate de el pentru exercitarea anumitor funcţii, dar 
numai în cazul lipsei de supraveghere a acestora şi pentru hotărâri de importanţă primordială. 
Legea însă nu stabileşte care sunt aceste hotărâri şi în ce constă importanţa lor primordială. 
Potrivit §. 61 din Lege, executorul judecatoresc răspunde pentru neexecutarea creanţelor 
creditorilor dacă se face dovadă că executorul judecatoresc a înstrăinat masa debitoare în 
condiţii dezavantajoase creditorilor. Regula nu se aplică dacă se face dovada executorul 
judecatoresc că nu a avut posibilitatea să constate insuficienţa masei debitoare la data 
apariţiei obligaţiei. Norma germană stabileşte termenul de prescripţie pentru înaintarea 
pretenţiilor despre recuperarea prejudiciului şi anume 3 ani de la data când persoana a aflat 
despre circumstanţe pe care se bazează obligaţia executorul judecatoresc de a recupera 
prejudiciul dar nu mai mult de tei ani de la data pricinuirii pagubei sau producerii prejudiciului, 
iar în cazul încălcării obligaţiilor legate de distribuirea suplimentară (§. 203) sau de 

                                                 
84 Legea Federației Ruse din 21 iulie 1997  N 118-FZ a executorilor judecătorești 
85 Legea germană cu privire la executorii judecătorești 
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supravegherea îndeplinirii planului de redresare, termenul va începe să curgă, începând cu 
data distribuirii sau încetării supravegherii86[15].  

Vom expune și unele aspect ale răspunderii civile profesionale a executorilor 
judecătorești din Franța. În Franța, procedura de executare silită a suferit modificări profunde 
prin Ordonanța nr.2006-461 din 21 aprilie 2006 și Decretul nr.2006-936 din 27 iulie 2006, care 
au intrat în vigoare la 1 ianuarie 200787[16]. Obiectivul acestor modificări, a fost simplificarea 
procedurii de executare, care era dificilă, fiind supusă încă dispozițiilor vechiului Cod francez 
de Procedură civilă. În prezent, executarea se realizează prin intermediul instanței de 
executare, reprezentată de judecătorul de executare, executorul judecătoresc implicându-se 
după ce s-a acordat un termen de executare binevolă, în baza unui Titlu executoriu. Titlurile 
executorii sunt hotărârile judecătorești, hotărârile arbitrale străine, procesele-verbale de 
conciliere semnate de judecătorul de executare și de părți, actele notariale investite cu 
formula executorie, titlurile executorii eliberate de persoanele juridice calificate de lege drept 
titluri executorii. Specific executării silite franceze este faptul că reprezentarea prin avocat 
este obligatorie. 

Volumul de muncă, apelurile neîncetate ale beneficiarilor cu privire la patrimoniul lor, 
termenele și stresul de a lucra cu profesioniști, nevoia de contabilitate meticuloasă și 
cantitatea de documente necesară pentru procedura de executare, generează o mulțime de 
frustrare.  De multe ori am văzut beneficiari nemulțumiți care critică activitatea executorului și 
încearcă să reducă daunele solicitate de către executorul judecătoresc, susține Justiție 
Maurice Cullity în articolul său "răspunderea personală a executorului judecătoresc și a 
drepturilor de despăgubiri".  Situația poate fi, totuși, mult mai neplăcută, atunci când o 
persoană are rolul de executor și implică activele proprii.  După cum s-a afirmat, această 
responsabilitate personală poate fi asumată prin contract sau este delictuală.   

Un executor poate încheia un contract cu creditorul și în acest caz executorul este 
personal responsabil pentru partea contractantă.   

Neglijența cauzatoare a prejudiciului a executoruluiî-l poate face personal responsabil 
vis-à-vis de beneficiarii și creditorii procedurii.  Exemple de situații în care executorilor a putut 
fi găsită vinovată de neglijență sunt:   

1. executorul judecătoresc a interpretat greșit termenii voinței, sau nu le urmează;  
2. executorul judecătoresc efectuează plățile incorecte pentru executare și creanțele 

creditorilor;   
3.executorul judecătoresc a încălcat regula de imparțialitate;   
4. executorul judecătoresc a amânat plățile către beneficiari; 
5.executorul judecătoresc așteptat prea mult timp pentru a vinde activele;  
6.  executorul judecătoresc a vândut activele la prețuri nejustificat de mici;  
7.  executorul judecătoresc nu a reușit să plaseze fonduri excedentare; 
8.  executorul judecătoresc nu a reușit să inițieze o acțiune în timp util împotriva unui terț; 
9.  executorul judecătoresc a delegat în mod necorespunzător responsabilităților sale. 
În Canada, Legea prevede că înregiunea Ontario și o serie de alte provincii, un 

judecător poate impune despăgubiri executorului condamnat de abateri, neglijare sau implicit 
care a dat naștere la o pierdere pentru debitor. Există mai multe cazuri în care instanțele au 
declarat că executorul care a încălcat îndatoririle sale, să achite daunele-interese personal. 
Cu toate acestea, într-o decizie recentă Ontario de Justiție George Strathy, Zimmerman V., 
McMichael Estate (2010 CarswellOnt 3481), executorul găsit vinovat de neglijență în 
administrarea de încredere, a fost somat să ramburseze pentru regiune, din fonduri proprii, ne 

                                                 
86 Christiane Knabben includ: De: Fabian Hasselblatt, Werner sternal (ed.): Beck'sches carte formular de 
blocare a pieței.  un anual formular nu numai pentru creditori și experți, dar și debitorii și consilierii lor.  CH 
Beck, München 2008, ISBN 978-3-406-55912-9 , 1 sq., 267 de urm., 305 de urm., 395 de urm., 773 și urm., 
1079 ff .. 
87 Ordonanța nr.2006-461 din 21 aprilie 2006 și Decretul nr.2006-936 din 27 iulie 2006 al Franței 
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fiind lipsit de compensare.  Mandatarul (executorul cu care s-a încheiat un contractual de 
executare) a fost, de asemenea, obligat să achite beneficiarilor de despăgubiri de peste 
270.000 dolari88[17].  

O altă cerere cu privire la neglijență împotriva unui executor judecătoresc acceptată de 
instanța de judecată, conține obligarea la plata cheltuielilor de judecată de apărare împotriva 
acestei afirmații.   

În multe cazuri, executorii judiciari în Franța, pentru a evita așa cazuri, recurg  la  
Asigurarea LawPro este o asigurare de răspundere civilă profesională (împotriva erorii și 
omisiunii), care îl poate proteja pe executorul judecătoresc.  Executorul prin această asigurare 
garantează că prin serviciile furnizate, sau care ar urma să fie executate de el, ca membru al 
unei jurisdicții franceze va putea compensa prejudiciul cauzat persoanelor implicate în 
procedura de executare.   

Un alt tip de asigurare civilă profesională existent în Franța pentru executorii 
judecătorești este  asigurare (ERAssure) care oferă acoperirea executorilor protecție pentru 
daune aduse ca urmare a unei cereri, întemeiată pe o eroare din partea avocatului 
creditorului, omisiune sau neglijență în îndeplinirea obligațiilor sau a neîndeplinirii obligațiilor 
executorului judecătoresc sau a avocatului creditorului. Daunele includ: 1. Costurile de 
apărare; 2. despăgubiri pentru remedierea erorii sau despăgubiri împotriva patrimoniului 
creditorului;   

Beneficiile acestei politici: Politica ERAssure conține unele elemente notabile: Executorii 
nu vor trebui să pună propria casă în pericol, executoriil au, de asemenea, o anumită 
protecție împotriva oricăror acțiuni comise în executarea obligațiilor de serviciu, comise prin 
neglijență.  Mai mult decât atât, în măsura în care, în caz de neglijență a executorului 
judecătoresc, creditorul poate contacta asigurătorul și obține despăgubiri fără a trebui să 
urmărească executorul.  

Prezintă interes valuarea primei de asigurare: Două întrebări vin imediat în minte: 1)Cât 
costă această primă?;2)Cine ar trebui să plătească primele? Prețul poliței depinde de 
mărimea asigurării.  Pentru o valoare de un milion de dolari, costul unei prime de trei ani este 
de aproximativ 2000 dolari.  Asiguratorul poate acoperi toate dimensiunile de executare, dar 
în unele condiții poate varia în funcție de circumstanțe.  Primele sunt plătite din fondurile 
personale ale executorului și mai este numită - compensație de eventualele costuri.Deși este 
evident că asigurare pentru executori (ERAssure), ofera o acoperire similară cu asigurare 
LawPro cu privire la responsabilitatea executorului, ERAssure oferă circumstanțe chair mai 
largi, protejează nu numai clientul, dar și reprezentantul sau avocatul clientului.   

Din ianuarie 1991, pe teritoriul Franței fucționează Camera de Asigurare Quebec, care a 
stabilit Fondul de Asigurări de răspundere profesională(FARPCNQ), în conformitate cu 
Regulamentul de abonare la Fondul de asigurări de răspundere profesională. Membri ai 
acestei Camere pot fi și executorii judiciari, în să nu este obligatoriu ca odată cu primirea 
licenței să devină și membru a acestei Cameri. Executorul judecătoresc este liber de a alege 
de asigurarea care îi convine mai mult. Misiunea FARPCNQ este de a oferi și menține 
securitatea de răspundere care poate surveni ca urmare a neglijenței în exercitarea profesiei 
lor și  de a asigura răspunderea profesională a membrilor Camerei de Asiguri, foștilor săi 
membri și de a le oferi în permanență, protecție financiară și în timp, precum și servicii 
necesare care ar contribui la misiunea de a proteja publicul  participant la procedura de 
executare silită.   

După obținerea licenței unui asigurator, Camera de Asigurare Quebec  este o entitate 
separate, o organizație necomercială, investită cu personalitate juridică, patrimoniu și buget 

                                                 
88 Frank-Michael Goebel RiOLG: în revista "Avocatul" Problema 1/2008, p. 27.  Stefan Smid: § 835. De: 
Thomas Rauscher, Peter Wax, Joachim Wenzel (Eds.): Munchen pentru a comenta procedură civilă.  3rd 
edition.  CH Beck, München 2007, alin.  13   
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propriu care asigură membrilor săi protecție contra infracțiunilor săvîrșite în exercițiul profesiei 
sale. Astfel clientul este asigurat de executorul judecătoresc că are de a face cu un 
profesionist, care ar putea face față la urmările nefavorabile financiare, care ar putea rezulta 
din culpa sa, sub rezerva condițiilor contractului de asigurare. Prin abateri sau erori 
profesionale la executorii judiciari în Franța se înțelege greșala profesionistă, atunci când un 
comportament se abate de la standartul de conduit, în mod normal prudent și diligent.  

În activitatea practică executorul judecatoresc poate săvârși, în îndeplinirea atributiunilor 
sale profesionale, o serie de infracțiuni, precum divulgarea secretului profesional ori a 
secretului economic, abuzul de încredere, gestiunea frauduloasă, înșelăciune, luarea de mită, 
traficul de influență, etc. Potrivit dispozitiilor legii, condamnarea definitivă pentru săvârșirea cu 
intenție a unei infracțiuni care aduce atingere prestigiului profesiei determină încetarea calității 
de executor judecătoresc. Astfel ca exemplu,un executor judecătoresc din R. Moldova, 
implicat în schema spălărilor de bani din Federația Rusă prin intermediul unei bănci din R. 
Moldova, în baza unor decizii de judecată, a fost condamnat de Curtea de Apel la cinci ani de 
închisoare cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii publice timp de 10 ani.  Un alt exemplu, la 
începutul lunii februarie, 2017, despre terminarea urmăririi penale şi expedierea în judecată a 
cauzei penale de învinuire a 14 actuali şi foşti magistraţi, precum şi a 2 executori 
judecătoreşti, acuzaţi de implicare în spălarea miliardelor de dolari din Federaţia Rusă prin 
sistemul bancar din R. Moldova etc.89[18]. 

Legea nr. 113, nu conține norme derogatorii de la dreptul comun. Totuşi, răspunderea 
penală a executorului judecătoresc este vizată în mod implicit de unele dispoziții cuprinse în 
reglementările privitoare la exercitarea profesiei. Astfel, de pildă, potrivit prevederilor din 
Statutul Uniunii Naționale a executorilor judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc, 
aceştia sunt obligați să respecte reglementările legale și statutare în materie financiar-
contabilă, sub sancțiunea atragerii răspunderii juridice, conform legii. 

Răspunderea disciplinară a executorului judecătoresc este prevăzută de articolul 21 al 
legii nr.113 și stabilește că: 

 (1) Executorul judecătoresc poartă răspundere disciplinară pentru încălcarea obligaţiilor 
sale profesionale. Abaterile disciplinare se examinează de către Colegiul disciplinar. 

(2) Executorul judecătoresc va fi tras la răspundere disciplinară pentru acţiuni sau 
omisiuni care contravin dispoziţiilor stabilite de lege, cum ar fi:a) nerespectarea secretului 
profesional;b) încălcarea incompatibilităţilor stabilite la art.5; b) încălcarea gravă a legislaţiei; 
c) săvârşirea unor fapte care aduc atingere onoarei, probităţii profesionale ori bunelor 
moravuri;d) tergiversarea sistematică şi neglijenţa în efectuarea lucrărilor legate de procedura 
de executare; e) refuzul intenţionat de a efectua acte de executare, ceea ce a avut drept 
consecinţă încălcarea drepturilor părţilor în cadrul procedurii de executare; f) încălcarea 
Codului deontologic;g) nerespectarea hotărârilor organelor profesionale ale executorilor 
judecătoreşti;h) absenţa nejustificată de la birou mai mult de două zile lucrătoare 
consecutive;i) constatarea incapacităţii profesionale, exprimată şi prin anularea irevocabilă de 
către instanţa de judecată a unui număr de executări silite reprezentînd 10% din dosarele de 
executare sau a unor acte de executare, întocmite în cel mult 20% din dosarele de executare, 
instrumentate într-un an calendaristic.  

 (3) În caz de suspendare sau de încetare a activităţii, executorul judecătoresc rămâne 
subiectul răspunderii disciplinare în ceea ce priveşte acţiunile sau omisiunile prevăzute la alin. 
(1), săvârşite în perioada în care activa în calitate de executor judecătoresc. 

Din cele prevăzute de articolul citat considerăm că lista încălcărilor este destul de vastă 
și nu cere completări.   

 

                                                 
89https://www.ziarulnational.md/un-executor-judecatoresc-din-r-moldova-implicat-in-spalarile-de-bani-din-
federatia-rusa-condamnat-la-inchisoare/ 
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Concluzii   
1. În majoritatea statelor activitatea de executor judecătoresc este licenţiată și liberală. 

Una din condițiile de primire a licenţei este prezentarea contractul de asigurare de răspundere 
civilă sau o altă garanţie reală ce asigură riscurile prejudicierii creditorilor. 

2. În Federaţia Rusă şi România activitatea executorului judecătoresc depinde de 
calitatea obligatorie de membru al Uniunii practicienilor. Condiţie obligatorie de aderarea la 
Uniune este prezentarea poliţei de asigurare de răspundere civilă. Este totuşi şi aici o 
diferenţă, în Federaţia Rusă condiţia este pusă până la obţinerea calităţii de membru, iar în 
România i se acordă termen de 30 de zile după obţinerea calităţii de membru pentru 
prezentare. 

3. Legea română nu stabileşte în mod expres care este răspunderea profesională a 
executorului judecătoresc şi nu stabileşte nici în ce măsura nerespectarea obligaţiilor sale 
profesionale antrenează în vreun fel răspunderea executorului judecătoresc. Pe de altă parte, 
însă, răspunderea civilă a executorului judecătoresc nu este exclusă nici de lege şi nici de 
statutul profesiei. 

4. Din cele expuse mai sus, considerăm necesar întocmirea unui Contract-model de 
asigurare de răspundere juridică civilă a executorilor judecătorești în care ar fi prevăzute 
particularitățile și mecanismul de asigurarea a riscurilor şi mijlocele de garantare care 
urmează a fi oferite de către asigurator. 

5. Noi, venim cu propunerea ca în Republica Moldova, în cadrul Uniunii Naționale a 
Birourilor Executorilor Judecătorești să fie organizată și să funcționeze ca și în România –
Casa de Asigurări a Executorilor Judecătorești, în scopul asigurării de răspundere civilă 
profesională a executorilor judecătorești. Membrii acestei Case de Asigurări să fie toți 
executorii judecătorești în activitate. Toți executorii jucătorești înscriși în birou să fie obligați să 
contribuie la constituirea fondului Casei de Asigurări a Executorilor judecătorești. Contribuția 
să nu poată fi mai mică decît suma stabilită de Consiliul U.N.E.J., astfel încât să acopere 
nevoile curente de plată ale Casei de Asigurări. Totodată executorii judecătorești pot face 
parte și din alte forme de asigurări sociale. Casa de Asigurări a Executorilor judecătorești să 
fie investită cu personalitate juridică, patrimoniu, buget propriu. Respectiv Casa de Asigurări a 
Executorilor judecătorești ar fi bine să fie condusă și administrată de un Consiliul format din 
nu mai puțin de 5 membri, aleși de Congres pe o durată determinată, iar controlul financiar să 
fie executat de Comisia de Cenzori, format din nu mai puțin de 3 membri.  
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Abstract 
Mediation is identified by some sociological studies with the emergency of primitive 

forms of socialization, which means that mediation comes directly from man's need to be 
understood by his fellows, by means of the use of his superior intelligence, free will, of 
intellect and reason, using exclusive communication, whether verbal or paraverbal. 

Other sources describe mediation as connected to the concept of humanism, but 
paradoxically and by its decline recorded in the twentieth century. It has its foundation in 
the ability of human beings to find solutions to their own problems without resorting to 
forms of extreme authority or to religious ideas about good and evil. From this point of 
view, mediation is the last human way to resolve conflicts, based on an optimistic view of 
human nature. This vision about man reached its peak in the nineteenth century, being 
expressed by Locke, Comte, Nietzsche. 

The modern age and the Renaissance have been marked by the preoccupation for 
"Humanism," continuing the preoccupations of Antiquity and the Middle Ages. In the 
fifteenth century this was associated with renaissance ideas about learning. 
Enlightenment, with its ideas of reason, science, respect for humanity, continued its 
mission in the nineteenth century through humanism. In the twentieth century one can see 
an erosion of the 19th century optimism. Marx, Freud and Darwin placed the human 
subject in the center of the universe, pointing out addiction its laws and external structures. 

Thus, in a world outlined by powerful speeches beyond the control of individuals or of 
groups, characterized by fragmentation and complexity, truth and justice are relative 
concepts. Mediation offers local solutions to certain disputes, facilitating the process in 
which parties can find solutions that are "good enough at their benchmarks". 

Cuvinte-cheie:  mediere, concept, mediere divină, mediere restaorativă, dispută, 
conflict, diferend.  

 
Introducere 
Despre mediere s-au elaborat sute de teorii mai mult sau mai puţin ştiinţifice, mai mult 

sau mai puţin legale, dar toate unite de un scop comun esenţial: stingerea disputelor, 
conflictelor, diferendelor, neânţelegerilor etc. 

Asupra terminologiei s-a declanşat un război lingvistic fără precedent, fiecare grup de 
teorii încercând să-şi aroge prerogativele de titular al esenţei conceptului, fără ca până în 
prezent, acest statut să fie recunoscut vreuneia din ele. Termenul de mediere, vine din 
latinescul “mediatio”  şi înseamnă a mijloci o înţelegere  între părţile adverse, a face 
demersuri în vederea aplanării unui conflict. 

Medierea are o istorie foarte lungă,   fiind recunoscută   în unele societăţi   drept 
singurul mijloc de soluţionare a conflictelor dintre părţi. Medierea este astăzi percepută 
drept o “justiţie restaurativă” unde se corectează orice dacă este posibil. Mai nou, în unele 
surse gasim denumirea de mediere – „justiţie elegantă”. 

Medierea a apărut în Grecia Antică şi în Roma Antică (jus feciale recuperatorum) 
transformându-se evolutiv, treptat într-o instituţie de importanţă internaţională. Cu timpul 
termenul “mediation” a intrat în lexiconul specialiştilor din domeniul împăcării părţilor şi 
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juriştilor, psihologilor, sociologilor, altor savanţi şi practicieni ce sunt preocupați  de acest 
domeniu. 

 
Rezultate obținute și discuții 
Pentru a înțelege esența evoluției conceptuale a medierii, am considerat oportună 

prezentarea unor repere ale evoluţiei istorico-filosofice a medierii. Analizând acest aspect, 
survolând teoria doctrinară, am ajuns să constatăm o categorie de  personalităţi care şi-au 
pus amprenta asupra medierii. Ne referim cu precădere la Platon, Aristotel, Epicur şi 
Cicero – în Antichitate, Sfinţii Augustin şi Toma de Aquino – în Evul Mediu, M. de 
Montaigne, La Rochefoucauld, La Bruyere, I. Kant – în epoca modernă, cât și germenii 
concepţiilor elaborate de Guido Calogero – asupra dialogului dintre oameni, dar şi dintre 
popoare şi culturi, în cadrul căreia filosoful propune soluţia originală a pluralităţii culturilor 
în unitatea civilizaţiei moderne şi contemporane, pe baza „legii dialogului”. Martin Buber –
cu ideia asupra filosofiei dialogului şi a revelaţiei, şi în care dialogul găseşte manifestarea 
sa cea mai înaltă în raportul teandric, adică în raportul dintre Eu şi Dumnezeu. Lévinas – 
care se caracterizează printr-o deschidere programată faţă de problemele aproapelui şi faţă 
de alteritate. În filosofia lui Lévinas despre Celălalt, se află unul dintre fundamentele 
teoretice ale multiculturalismului, ale cunoaşterii, că raporturile dintre culturi, ca şi cele dintre 
indivizi, sunt raporturi între diverşi, şi drept urmare trebuie recunoscute, valorificate şi 
apărate.  

Teoria conceptuală a lui J.-F. Six şi V. Mussaud – potrivit cărora, medierea este un tip 
de relaţie socială numai în măsura în care este privită ca intervenind în condiţii de respect 
pentru identitatea actorilor sociali care au o „consistenţă proprie, o valoare proprie, născută 
dintr-o construcţie şi dintr-o istorie”, are un profund sens, esență și valoare științifică. 

Astăzi, doctrina ne prezintă în unele surse și rolul evoluției conceptuale a medierii 
divine, considerată la fel germene al esenței medierii. Respectiv, în literatura de specialitate 
au fost identificate două concepţii referitoare la acest tip de mediere. Prima concepţie se 
referă la înţelegerea lui Dumnezeu ca fiind mereu în apropierea creaţiei sale, prin 
intermediul Fiului Său Iisus Hristos. A doua concepţie ce s-a conturat priveşte realizarea 
medierii divine prin intermediul rugăciunii, dar mai ales prin intermediul reprezentanţilor şi 
slujitorilor Bisericii.  

În opina lui W. O. E. Oesterley, medierea este „un principiu care se aplică la nivel 
universal; este un principiu care stă în natura lucrurilor, fie că este vorba despre lumea 
naturală sau despre cea spirituală, există întotdeauna un mijloc prin care cauza şi efectul 
pot fi reunite, unitatea naturii, solidaritatea rasei umane, creşterea spirituală a omului sunt 
toate condiţionate de acest principiu. 

Într-o altă ordine de idei, din punct de vedere istoric, medierea este identificată de unele 
studii sociologice, odata cu apariţia formelor primitive de socializare, ceea ce înseamnă că 
medierea se desprinde direct din nevoia omului de a se înţelege cu semenii săi, prin 
mijloace ce ţin de folosirea inteligenţei sale superioare, a liberului arbitru, a intelectului şi 
raţiunii, utilizând excluziv comunicarea, fie că verbală sau paraverbală. Alte surse ne descriu 
medierea legată de conceptul de umanism, dar în mod paradoxal şi de declinul acestuia 
înregistrat în secolul al XX-lea. Aceasta îşi are bazele în abilitatea fiinţelor umane de a găsi 
soluţii la problemele proprii, fără a recurge la forme de autoritate extremă sau la idei 
religioase despre bine şi rău. Din acest punct de vedere, medierea este ultimul mod uman 
de rezolvare a conflictelor, bazat pe o viziune optimistă asupra naturii umane. Această 
viziune despre om, a atins apogeul în secolul al XIX-lea, fiind exprimată de Locke, Comte, 
Nietzsche.  

Epoca modernă şi renascentismul s-au remarcat prin preocuparea accentuată pentru 
„umanism”, continuând preocupările din Antichitate şi Evul Mediu. În secolul al XV-lea 
acesta a fost asociat ideilor renascentiste despre învăţare. Iluminismul, cu ideile sale despre 
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raţiune, ştiinţă, respect pentru umanitate, şi-a continuat misiunea şi în secolul al XIX-lea prin 
intermediul umanismului. În secolul al XX-lea se poate observa o erodare a optimismului 
secolului al XIX-lea. Marx, Freud şi Darwin au plasat subiectul uman în centrul universului, 
relevând dependenţa acestuia de legi şi de structuri exterioare.  

Astfel, într-o lume conturată de discursuri puternice ce depăşesc controlul indivizilor sau 
al grupurilor, caracterizată de fragmentare şi complexitate, adevărul şi dreptatea sunt 
concepte relative. Medierea oferă soluţii locale unor anumite dispute, facilitând procesul în 
care părţile pot găsi soluţii care să fie „suficient de bune raportate la punctele de referinţă ale 
acestora”. În mod paradoxal, B. Bush şi Folger au scos în evidenţă că acest fapt poate duce 
la transformarea felului în care este perceput conflictul, însă nu pentru a sugera că medierea 
îşi are bazele în vre-o viziune despre natura umană. 

Drept ideie, atât Habermas, cât şi Derrida au văzut în intervenţia terţului prin intermediul 
dreptului internaţional şi a organizaţiilor internaţionale, cheia răspunsului la terorismul global. 
Intervenţia terţului, răspunsurile la scară mică la injustiţii concrete, încercările de a găsi 
soluţii care nu se doresc a fi adevăruri obiective sau universale, pluralismul şi acţiunile locale 
sunt legate de teoria şi practica medierii. Medierea nu este întotdeauna potrivită, dar este un 
răspuns apt şi proporţional multor conflicte care se ridică în aceste timpuri complexe şi 
fragmentate, Derrida, citându-l pe Heidegger sugerează că un umanism care depinde de o 
anumită concepţie despre „esenţa omului, este potrivnic adevăratei umanităţi”. Ca 
continuitate a dezvoltării acestei teorii susținem că „Devenim cu adevărat umani prin 
mediere, prin recunoaşterea în primul rând a noastră în relaţia cu adevărul fiinţării, în 
armonie cu fiinţarea ca întreg”. 

Abordând reperele conceptuale de la evoluția istorico-filosofică, ieri și astăzi, doctrina 
susţine că teoria medierii datorează mult operei lui J. F. Six, care îi rezervă amploarea şi îi 
pune în evidenţă toate faţetele: „O definiţie generală a medierii trebuie să ţină seama că 
există patru tipuri de mediere, primele două destinate naşterii sau renaşterii unei legături, 
celelalte două destinate abordării conflictului. În opinia autorului, există o „mediere 
creatoare, care are ca scop crearea de legături noi între persoane sau grupuri”; o „mediere 
înnoitoare, care reactivează legăturile existente”; o „mediere preventivă, care are ca scop 
împiedicarea izbucnirii conflictelor”; şi o „mediere curativă, al cărei obiectiv este acela de a 
ajuta părţile în conflict să găsească o soluţie”. Drept urmare, există două forme ale medierii: 
medierea în afara oricărui conflict şi medierea conflictuală. Aceasta din urmă are la rândul 
său două componente: medierea diferenţelor şi medierea diferendelor. În ceea ce priveşte 
medierea diferenţelor trebuie să luăm în calcul faptul că diferenţele sunt baza oricărei 
construcţii sociale. Legătura socială nu se creează instantaneu, ci prin intermediul medierii 
de către un element terţ, obiect sau fiinţă, dar mai ales prin limbaj. La rândul său, medierea 
diferendelor are loc în domeniul conflictelor pentru prevenirea acestora sau pentru 
rezolvarea lor. În afara oricărui conflict, medierea poate crea legături inexistente până atunci 
sau le poate restabili pe cele existente: prima este creatoare, cea de-a doua este înnoitoare. 
Prima construieşte ţesutul social, cealaltă umple lacunele acestuia.  

O altă abordare, ca ideie continuă ne prezintă J. F. Six şi V. Mussaud, care disting două 
finalităţi esenţiale ale medierii: conflictul şi relaţiile. Scopul medierii este acela de a găsi 
soluţii la probleme, la disfuncţionalităţi, la diferende, adică la conflicte. În îndeplinirea celei 
de-a doua finalităţi, medierea nu aduce soluţii, ci creează legături şi formează prietenii. 

Pornind de la faptul că rădăcinile medierii se întind în multe culturi şi religii ale lumii, 
„aceasta datând de o veşnicie”, Hilary Cremin este de părere că medierea, privită ca formă 
de rezolvare a conflictelor este depăşită. Nu este de mirare că medierea constituie un 
concept major care se află în toate dicţionarele de filosofie. Medierea a cunoscut o practică 
largă în Asia şi Africa, ca metodă tradiţională de rezolvare a conflictelor. Popularitatea 
acesteia s-a extins în SUA în anii 70, iar de acolo în Australia, Canada şi apoi în Europa. 
Ceea ce diferenţiază medierea de celelalte moduri de soluţionare a conflictelor sunt 
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caracterul său neutru, facilitar, voluntar şi natura informală a acesteia. Acestea sunt 
elemente care au puterea de a transforma un conflict într-o relaţie umană. 

De aici avem și ideia la nivel global, că medierea poate fi definită în primul rând ca 
proces de comunicare etică care are la bază responsabilitatea şi autonomia participanţilor, 
şi în cadrul căruia un terţ imparţial, independent, neutru, fără putere decizională sau 
consultativă, cu excepţia autorităţii ce îi incumbă în calitatea sa de mediator, favorizează 
prin intermediul unor întâlniri şi discuţii confidenţiale stabilirea, restabilirea legăturii sociale, 
prevenirea sau rezolvarea unei situaţii conflictuale. În acest context, medierea îndeplineşte 
funcţia fundamentală de stabilire sau de restabilire a comunicării, iar conflictul nu face parte 
din definirea globală a medierii, ci prin definiţia globală a medierii se permite rezolvarea 
acestuia. Se constată că de-a lungul timpului medierea are structură şi rezultate constante. 
Se mai constată şi faptul că fără terţ medierea nu există. Criteriile care stau la baza medierii 
sunt: intervenţia terţului, independenţa, neutralitatea şi imparţialitatea şi absenţa puterii 
instituţionale a acestuia. 

Ca activitate umană, medierea se referă la un sistem de valori.  Precum am mai 
menționat supra, referinţele sale sunt multiple şi de natură filosofică, morală, politică. 
Bunăoară filosofia lui Hegel se referă în mod deschis la mediere. Medierea este actul de 
negociere şi de trecere la ceea ce stabileşte legătura între subiect şi obiect, între timp şi 
eternitate, între finit şi infinit. În „Raţiunea istoriei”, acesta situează medierea în natura 
umană: „Ca spirit, omul nu este imediat, ci este în mod esenţial o fiinţă care se întoarce în 
sine”. Această mişcare de mediere este un moment esenţial al spiritului. Activitatea sa 
constă în ieşirea din imediat, negarea acestuia şi întoarcerea în sine. Hegel concepe 
medierea ca relaţia ideală, recunoscând în aceasta expresia identităţii între logică şi istorie.  

Astăzi, medierea se practică în diferite state în diverse feluri, folosind diverse tehnici în 
diverse sectoare. Spre exemplu, în medierea conflictelor comerciale şi de muncă, se 
obişnuieşte ca la începutul procesului toate părţile să aibă o întâlnire scurtă în care să facă 
declaraţiile de deschidere. Ulterior, mediatorul facilitează o „mediere alternativă cu fiecare 
dintre părţi, în încăperi separate, pentru a proteja confidenţialitatea”. În medierea în cadrul 
comunităţilor locale, procesul de mediere începe de obicei prin vizitarea separată a părţilor 
aflate în conflict. Părţile se vor întâlni faţă în faţă doar atunci când sunt pregătite să facă 
acest lucru. Dacă însă acestea refuză categoric să se întâlnească, atunci procesul va 
continua prin „mediere alternativă”. Medierea în câmpul familial funcţionează de o manieră 
tradiţională, prin întâlnirea părţilor faţă în faţă, cu excepţia cazurilor de violenţă domestică. 
Medierea dintre victimă şi atacator este foarte puternică dacă părţile sunt reunite, însă 
dorinţa victimei este supremă, iar o întâlnire faţă în faţă nu se poate face decât dacă toate 
părţile o doresc şi sunt pregătite să-i facă faţă. Aşa cum se observă şi în doctrină, și în 
cadrul regelementărilor statelor, există o varietate a oportunităţilor de formare şi de 
acreditare a mediatorilor, la toate nivelurile şi în toate sectoarele. Unele sectoare folosesc în 
mod tradiţional voluntari (medierea în comunităţile locale, medierea educaţională, medierea 
victimă – atacator), altele au angajaţi plătiţi să facă medierea (medierea în câmpul familial, 
medierea în domeniul medical şi uneori medierea victimă – atacator), iar unii mediatori sunt 
liber profesionişti.  

Percepţia asupra originalităţii profunde a medierii necesită pentru veritabila sa 
consolidare crearea de mijloace și mecanisme suficiente pentru aplicarea în practică a 
acesteia. Medierea contemporană are la bază intervenţia terţului, căci în caz contrar nu se 
poate vorbi decât despre conciliere.  

În contextul celor menționate, ajungem să menționăm că reglementarea conceptului şi 
organizarea sa legală au reprezentat o necesitate, o trebuinţă socială acută, izvorâtă ca o 
adevărată comoară socială, chiar din mediul social unde, recrudescenţa şi multiplicarea 
dramatică a tuturor tipurilor  de dispute/conflicte a reprezentat în permanenţă o ameninţare 
la adresa securităţii sociale şi pe cale de consecinţă, a individului însuşi ca actor principal. 
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Concluzii 
În concluzie constatăm că evoluţia medierii s-a circumscris inevitabil evoluţiei 

organizării politice a statului, sistemelor totalitare, instituind adevărate pseudo-instituţii cu 
rol declarativ de mediere şi mediator, dar care de fapt, acţionau ca adevărate organisme 
de represiune. 

Astăzi, într-o societate democratică unde autodeterminarea socială şi populară 
reprezenta şi reprezintă singura voinţă publică activă, au fost elaborate reglementări care 
au poziţionat instituţia  medierii  în centrul motorului dezvoltării sociale, rezultatele fiind 
notabile, în primul rând prin conduita creată la nivelul  individului faţă de apariţia şi 
stingerea unui conflict sau a unei dispute. 

Din punct de vedere lingvistic, terminologic, doctrina a polemizat între noţiunile de 
conflict şi dispută, construindu-se două tabere cu pozitii oarecum ireconciliabile: 

 şcoala americană clasică unde ADR (Apropriate Dispute Resolution) a devenit un 
instrument  foarte eficient şi foarte utilizat, implementat pe scară largă; 

 şcoala europeană, mai tânără şi fără  experienţă, unde conceptul s-a consacrat în 
jurul noţiunii de conflict. 

Psihologii şi sociologii americani au demonstrat prin studii temeinice, ştiinţific 
elaborate, faptul că noţiunea de conflict utilizată de cea mai tânăra şcoală Europeană 
crează chiar prin folosirea ei un anume tip de prizonierat la nivel mintal, ideea de conflict 
exprimat verbal trasând la nivelul subconştientului adevărate graniţe între părţi sau între 
mediator şi părţi. 

Faţă de complexitatea noţiunii de conflict, ideea de dispută pare mult mai delimitată ca 
proces psihosenzorial, mult mai bine  conturată în dimensiunile sale fizice, faptice şi mult 
mai facil de abordat. 

Actualmente, e necesar de a defini cert noţiunea nominalizată deoarece există multe 
alte termene folosite pentru delimitarea  diverselor  metode  şi abordări, precum şi 
medierea ce sunt orientate spre atingerea unui acord comun, consens între părţile aflate  
în conflict. Dintr-o parte definiţia presupune exactitate, din altă parte, o astfel de definiţie 
urmează să prezinte toate variaţiile de modele şi programe existente în domeniu. Drept 
exemplu serveşte Regatul Unit al Marii Britanii, care la început termenele complementare 
de “mediation” şi “reparation”erau folosite mai des, iar apoi a devenit mai uzual 
determinativul “restorative justice”- justiţie restaurativă. 

 În Franţa se observă o deosebire esenţială între întrebuinţarea noţiunilor “mediation” 
şi “reparation”. Prima se foloseşte în lexicul juridic în cazul proceselor, participanţii cărora 
sunt majori, persoane adulte. Cel de-al doilea determinativ se utilizează doar în cazul 
examinării dosarelor penale cu participanţii minori.   

În Norvegia se opereză cu noţiunea de “conflict and mediation”. Toate aceste noţiuni 
au interferenţă considerabilă şi anume: medierea reprezintă procesul de soluţionare a 
conflictului cu participarea unei terţe persoane imparţiale, ce tinde spre convingerea 
părţilor către un comun acord. 

 În practică, precum şi în literatura de specialitate, prin mediere se înţelege şi acţiunea 
unei persoane oficiale (cu autoritate), a unei organizaţii  internaţionale  sau chiar a unui 
stat terţ care urmăreşte, prin crearea unui cadru adecvat să ajute părţile la examinarea în 
profunzime a diferendului dintre ele, în vederea găsirii  unei soluţii echitabile şi reciproc 
avantajoase. 

 Despre rolul medierii în plan internaţional, la soluţionarea unor conflicte deosebit de 
dificile, vorbeşte faptul reglemetării acestei instituţii  în asemenea acte internaţionale cum 
sunt: Convenţia de la Haga din 1899 privind aplanarea conflictelor internaţionale, 
Convenţia de la Haga din 1990 privind rezolvarea  paşnică a diferendelor interaţionale, 
etc. În acest sens poate fi remarcată practica  Organizaţiei Naţiunilor Unite, care prin 
Adunarea Generală a numit mediator pentru soluţionarea problemei cipriote, iar  
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Secretarul General ONU a delegat un mediator pentru conflictul din Orientul Apropiat. 
 Aşadar, medierea cunoaşte o dezvoltare destul de vertiginoasă de-a lungul anilor, 

fiind cunoscută din cauza numeroaselor conflicte ce apar în viaţa cotidiană şi din 
necesitatea ca acestea să fie aplanate cât mai reuşit pentru toate părţile implicate. 

Cu toate că în sistemul de drept al Republicii Moldova, instituţia medierii apare  mult 
mai târziu, ea acum este cunoscută și în staul nostru, ca o metodă alternativă de 
solutionare a litigiilor din diferite domenii. 

Din necesitatea reglementării instituţiei medierii în legislaţia autohtonă, Parlamentul 
aprobă   Legea  Republicii Moldova nr.134  din 14. 06. 2007  cu privire la mediere, 
publicată în Monitorul Oficial nr.188-191 din 07.12.2007, fiind pusă în aplicare  din 01 iulie 
2008, ulterior abrogată prin Legea cu privire la mediere din 03.07.2015 (în continuare 
Legea cu privire la mediere). Scopul actului legislativ este de a reglementa medierea ca 
modalitate alternativă de soluţionare a conflictelor  pe cale amiabilă, statutul mediatorului 
şi procesul medierii. 

Conform actului normativ sus specificat, legiuitorul utilizează noţiunile de mediere, 
litigiul şi nu de diferend sau justiţie restaurativă.  Termenul de “justiţie restaurativă” este 
unul de cuprindere generală şi înţeles mai larg, la fel ca şi “metodă alternativă de 
soluţionare a conflictului”.  Respectiv, noţiunile de mediere, arbitraj şi conciliere fac parte 
din clasa metodelor alternative de soluţionare a conflictelor, întrucât metoda tradiţională la 
momentul actual este adresarea în instanţa de judecată. 

Astfel, aceiaşi lege, art.2 defineşte noţiunea de mediere astfel: “Medierea reprezintă o 
modalitate alternativă de soluţionare  a litigiilor pe cale amiabilă, în cadrul unui process 
structurat, flexibil, confidențial, cu asistența unui sau mai multor mediatori”. 

Practica statelor care au avansat  în implimentarea medierii,  demonstrează că 
ajustarea  cadrului legal fundamental la necesităţile medierii, este un factor de importanţă 
majoră pentru înrădăcinarea trainică a funcţionării eficiente a acestei instituţii. 
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Abstract 
The institution of diplomatic protection serves for certain essential purposes to the 

international community, representing a right of the state to act by diplomatic and peaceful 
means in order to protect the interests of its citizens abroad, who have been prejudiced or 
their fundamental rights have been violated. 

In the area of diplomatic protection, the link to citizenship implies the involvement of 
several elements, including the attribution of citizenship as the connection between the 
individual and the state (birth or naturalization). 

Public international law operates in two ways of acquiring citizenship: the acquisition 
of the nationality by birth and the derived acquisition, such as the acquisition of citizenship 
of a state on demand, or the acquisition of citizenship in the case of successions of states. 
For the purpose of diplomatic protection, birth and naturalization - are generally accepted 
and sufficient links for granting citizenship. 

Keywords: citizenship, diplomatic protection, public international law, human rights, 
citizen, individual, state. 

 
Introducere 
Problemele cu care se confruntă populația în dreptul internațional au căpătat o 

importanță deosebită încă la începutul secolului, ca rezultat al dezvoltării relațiilor dintre 
state și amplificării relațiilor comerciale. În acest context, aflându-se pe teritoriul unui stat 
străin, individul se poziționează într-o relație legală cu două state: statul național și statul 
pe teritoriul căruia el și-a stabilit reședința sau își desfășoară afacerile. Odată cu intrarea 
acestuia pe un teritoriu străin, el cade sub incidența și jurisdicția teritorială a statului pe 
care se află. Prin acorduri interstatale se stabilesc anumite reguli de conduită care trebuie 
urmate de către state cu privire la protecția aplicabilă străinilor și asigurarea drepturilor 
acestora prin mijloace diplomatice. 

Adunarea Generală a O.N.U a adoptat în anul 1985 Declarația privind drepturile 
omului cu privire la persoanele care nu sunt cetățeni ai țării de reședință [24]. Prezenta 
Declarație nu prevede mecanismul de asigurare a respectării prevederilor sale, dar 
confirmă dreptul străinilor de a se adresa reprezentanțelor consulare și diplomatice ale 
statului, cetățeni ai căruia ei sunt, în scopul acordării protecției diplomatice și asigurării 
drepturilor omului. Se poate afirma faptul că actualmente cetățenii străini, în calitatea sa 
de persoane, pot avea anumite drepturi prevăzute de dreptul internațional cu excepția 
acelor mijloace care le sunt oferite în rezultatul intervenției statului, cetățeni ai căruia ei 
sunt [13, p.1059-1061]. 

În anul 1990 a fost adoptată Convenţia internaţională cu privire la protecţia drepturilor 
tuturor muncitorilor migranţi şi a membrilor familiilor acestora [25]. Articolul 23 al 
Convenţiei prevede: „Muncitorii migranţi şi membrii familiilor acestora au dreptul la 
protecţie şi ajutor din partea misiunilor diplomatice şi consulare ale statului de provenienţă 
sau ale statului care reprezintă interesele acestui stat, când sunt încălcate drepturile 
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recunoscute de prezenta convenţie”. În această Convenție a fost prevăzut dreptul 
muncitorilor – migranți la protecție din partea misiunilor diplomatice și consulare ale 
statului de proveniență sau al statului care reprezintă interesele acestui stat. 

 
Rezultate obţinute și discuții 
Protecția diplomatică rămâne a fi un mijloc eficient de asigurare a respectării 

drepturilor omului, capătând o importanță majoră în asigurarea drepturilor omului în 
legătură cu intenția Republicii Moldova de a deveni membru al Uniunii Europene. Acordul 
de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și 
Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și Statele Membre ale Acestora, pe de altă 
parte [1], semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014 aprofundează și încorporează relațiile dintre 
țara noastră și U.E. și ne ajută la transformarea continuă a Republicii Moldova într-o țară 
europeană modernă. Negocierile pe marginea Acordului de Asociere au început în 2010 și 
au fost finalizate în mod substanțial la 25 iunie 2013, iar Acordul a fost parafat pe 29 
noiembrie 2013, însemnând un vot de încredere pentru Republica Moldova.  

Conform concepției tradiționale, dreptul statului de a acorda protecție diplomatică se 
bazează pe legătura de cetățenie dintre persoana prejudiciată și stat, protecția diplomatică 
fiind cea mai importantă consecință a cetățeniei [23, p.506]. Astfel, statul nu poate să 
acorde protecție diplomatică sau să susțină reclamația unui individ dacă acesta nu posedă 
cetățenia sa. 

Definind noțiunea de ”cetățenie”, menționăm că aceasta reprezintă legătura politico – 
juridică permanentă dintre o persoană fizică și un stat, care generează și exprimă 
totalitatea drepturilor și obligațiilor reciproce dintre persoană și statul al cărei cetățean este 
[21, Popescu D., p.82-83; 21, Burian A., p.196-197]. 

Însuși definiția cetățeniei face obiectul multor controverse în sens juridic, deoarece 
poate fi privită din mai multe aspecte, ceea ce este susținut de savanții în domeniu.  

Marshall, 1973 definea cetățenia fiind „statutul acordat tuturor celor care sunt 
membrii efectivi ai comunității. Cei care beneficiază de acest statut sunt egali in ceea ce 
privește respectarea drepturilor si obligațiilor consecutive. Cetățenia presupune un sens 
direct al apartenenței la comunitate bazat pe loialitate față de civilizația pe care o 
împărtășesc în comun. Este loialitatea unor persoane libere dotate cu drepturi si protejate 
de o legislație comună” [10]. 

Statutul de cetățean conține o valoroasă evoluție istorică. În Grecia Antică, care a 
inventat polisul, „comunitatea cetățenilor”, înseamnă adunarea tuturor membrilor, 
indiferent de origine, rang, funcție, asocierea semenilor pentru rezolvarea treburilor 
comune, participarea tuturor la exercitarea puterii. În Roma Antică, cetățeanul dispune de 
drepturi politice, civile si personale, intră cu statul într-un contract de participare. Ideea de 
cetățenie a apărut încă din epoca modernă la filozofii și specialiștii în dreptul natural. În 
concepția modernă, cetățeanul are un statut juridic, are drepturi și îndatoriri, de asemenea se 
distinge printr-un ansamblu de calități morale [11, p.87]. 

Cetățenia oferă fiecărui cetățean al unui stat membru o nouă identitate și anumite 
drepturi specifice, pe lângă drepturile fundamentale ale omului. În general cetățenia 
presupune apartenența la o comunitate, ceea ce presupune drepturi si obligații. Primul drept 
este acela de a avea posibilitatea stabilirii legii, iar îndatorirea este aceea de a respecta legea, 
exercitându-și libertatea, organizându-și relațiile cu ceilalți in cadrul definit de lege [28, p.46].  

Cetățenia este eficientă atunci când asigură accesul la trei tipuri  principale de drepturi: 
componența civilă, componența socială, și componența politică. Cetățenia înseamnă în 
același timp un statut și un rol juridic. Ca statut juridic - cetățenia reprezintă ansamblul de 
drepturi si libertăți pe care statul le acordă cetățenilor săi, un echilibru de drepturi și îndatoriri, 
un contract civic între stat și individ. 
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Trebuie menționat că naționalitatea și cetățenia sunt două concepte juridice diferite, 
chiar dacă în general dependente. P.Legarde și H.Battefil defineau naționalitatea ca 
“apartenența unei persoane la populația constitutivă a statului”, în timp ce cetățenia apare ca 
statut al cetățeanului, conferindu-i o serie de drepturi și obligații fată de stat, în vederea 
participării la suveranitatea acelui stat [12, p.203]. 

În opinia lui I. I. Lukașuc cetățenia este legătura juridică dintre o persoană și stat, 
legătura ce determină drepturi și obligații reciproce [30, p.369]. Pe când V. Popa, consideră că 
cetățenia este „legătura politică și juridică permanentă, nelimitată în timp și spațiu, dintre 
persoane fizice și stat, legătură ce semnifică apartenența acestora la stat și se exprimă prin 
ansamblul drepturilor și obligațiilor reciproce pe care statul le garantează”. 

În această ordine de idei, putem concluziona un șir de elemente constitutive comune în 
definițiile de mai sus: 

1) Faptul că savanții se referă la „persoane fizice” și „stat”; 
2) Multitudinea de drepturi și obligații [8, p.47]. 
În scopul realizării protecției diplomatice, statul național reprezintă statul, cetățenia 

căruia persoana a solicitat-o prin naștere, bona fide sau oricare metodă care nu contravine 
dreptului internațional. Posesia cetățeniei creează o dublă prezumție: faptul că a fost 
dobândită în conformitate cu normele interne și trebuie recunoscută în scopuri internaționale 
[8, p.48]. 

În timpul anilor 1990, conceptul de cetãţenie a fost dus încã şi mai departe, introducând 
noţiunea de „cetãţenie multidimensionalã” şi creând o legãturã directã între cetãţeni şi 
identitate. În acest sens, s-a încercat sã se reacţioneze la recentele dezvoltãri cum ar fi 
integrarea europeanã, globalizarea, migaraţia şi consecinţele lor politice, sociale, economice, 
culturale şi ecologice [6]. 

Din cele expuse putem observa că deși dobândirea cetățeniei este o chestiune de drept 
național, protecția diplomatică ține de dreptul internațional. În rezultat, cetățenia capătă 
relevanță în dreptul internațional, deoarece legile statului referitoare la cetățenie trebuie să fie 
în concordanță cu principiile și normele dreptului internațional, adică statul nu are drept 
absolut de a determina cetățenia persoanei fizice [8, p.48]. Această poziție este consfințită de 
către Curtea Internațională de Justiție în cauza Decretelor cu privire la cetățenia în Tunis și 
Maroc [5], ce declarând că problema acordării cetățeniei are un caracter relativ și depinde de 
dezvoltarea relațiilor internaționale. 

Dreptul statului de a acționa la discreția sa poate fi limitat de obligațiile asumate de 
acesta, adică regulile dreptului internațional limitează jurisdicția statului. Acest fapt este în 
contrazicere cu art. I al Convenției de la Haga privind reglementarea unor probleme ce țin de 
conflictul de legi cu privire la cetățenie [15], ce stipulează că statul are dreptul de a determina, 
conform legilor interne, cine sunt cetățenii săi, și în același timp aceste legi trebuie sa nu 
contravină convențiilor internaționale, presupunând faptul că acordarea cetățeniei are 
consecințe și asupra altor state. 

Cetățenia Uniunii Europene (U.E) a fost introdusă de Tratatul de la Maastricht (semnat 
în 1992, intrat în vigoare din 1993), fiind complementară cetățeniei naționale și conferind 
drepturi, cum ar fi dreptul de a vota în alegerile europene, dreptul la libera circulație și dreptul 
la protecție consulară din partea ambasadelor altor state ale Uniunii Europene [7]. 

Dreptul la protecție diplomatică și consulară este un angajament asumat de către toți 
membrii U.E. în temeiul unui tratat internațional, și anume este consacrat prin dispozițiile art. 
8C (20) din Tratatul C.E. [27]. Conform acestor dispoziții, orice cetățean al Uniunii Europene 
beneficiază, pe teritoriul unei terțe țări în care statul membru al cărei resortisant este nu 
dispune de reprezentare, de protecția autorităților diplomatice și consulare ale oricărui stat 
membru, în aceleași condiții ca naționalii statului respectiv. Statele membre vor stabili între ele 
regulile necesare și vor angaja negocierile internaționale cerute în vederea asigurării acestor 
protecții. 
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Astfel, din analiza textului de lege rezultă anumite aspecte, si anume: 
1) beneficiar al acestui drept poate fi orice cetățean al Uniunii aflat pe teritoriul unei alte 

țări decât cea al cărei resortisant este. 
2) statul al cărei resortisant este cetățeanul respectiv nu dispune de reprezentare pe 

teritoriul țării în care se afla cetățeanul. 
3) protecția poate fi acordată de autoritățile diplomatice si consulare ale oricărui stat 

membru care dispune de reprezentare în statul pe teritoriul căruia se află cetățeanul. Astfel, 
alegerea autorităților unui stat membru pentru a acorda protecție este lăsată la latitudinea 
cetățeanului beneficiar. 

4) conținutul dreptului de protecție diplomatică și consulară este același ca și în cazul 
drepturilor acordate propriilor cetățeni de autoritățile sesizate. 

În general, protecția se referă la: asistența socială în caz de deces, asistența sanitară în 
caz de accident sau boală gravă, asistența juridică în caz de arestare, repatrierea, [27] etc. 

Cu referire la protecția diplomatică, legătura de cetățenie presupune implicarea a mai 
multor elemente, printre care se regăsește atribuirea unei cetățenii ca legătura dintre 
persoana fizică și stat (nașterea sau naturalizarea). Din perspectiva dreptului internațional, pe 
parcursul dobândirii cetățeniei pot apărea anumite divergențe, și anume: în cazul naturalizării, 
legătura trebuie să fie „efectivă” și „reală” [18]. Este necesar de demonstrat că legătura de 
cetățenie este validă și a fost dobândită într-un mod corespunzător. 

Dreptul internațional public operează cu două moduri de dobândire a cetățeniei: 
dobândirea originară a cetățeniei prin naștere și modul de dobândire derivat, cum ar fi spre 
exemplu dobândirea la cerere a cetățeniei unui stat, sau dobândirea cetățeniei în cazul 
succesiunii de state. 

În scopul protecției diplomatice, nașterea și naturalizarea - reprezintă legături general 
acceptate și suficiente pentru acordarea cetățeniei [8, p.49]. În acest sens, aceste două 
legături sunt primare dintre un stat și individ.   

Aceste aspecte încercăm să le dezvoltăm în cele ce urmează, importanța acestora este 
dată de influenţa lor în legislaţia ce reglementează cetăţenia pe plan intern. 

1) Dobândirea originară a cetăţeniei din perspectiva dreptului internaţional public  
Dobândirea originară a cetăţeniei leagă statul [29, p.65] de două mari principii: ius 

sanguinis şi ius soli. Dobândirea originară nu presupune un acord de voinţă al individului care 
o primeşte, acesta este prezent în cazul dobândirii cetăţeniei prin mijloacele derivate, cum ar fi 
cazul dobândirii cetăţeniei prin căsătorie. Ambele principii, ius sanguinis, fiind caracteristic mai 
mult pentru Europa, America Latina, și state în care se vorbește oficial în engleză, cât şi ius 
soli sunt principii unanim acceptate de către doctrinarii de drept internaţional public în 
domeniul reglementării cetăţeniei. În cazul aplicării principiului de ius sanguinis, statul oferă 
copilului cetăţenia în baza cetăţeniei părinţilor, astfel că locul naşterii copilului nu reprezintă 
importanţă pentru stat [17, p.113]. 

a. Principiul ius sanguinis  
Statul, prin aplicarea principiului de ius sanguinis are posibilitatea de a acorda cetăţenia 

copilului născut din cel puţin un părinte [19, p.90] ce-i deţine cetăţenia. De aici, observăm că 
nu este obligatoriu ca ambii părinţi să deţină aceeaşi cetăţenie.  

b. Principiul ius soli  
Acest principiu are importanță pentru dobîndirea originară a cetățeniei, importanţă având 

locul naşterii individului. Statul are competenţa recunoscută de către dreptul internaţional 
public de a acorda cetăţenia fiecărui individ ce se naşte pe teritoriul acestuia. Nu este 
important ca părinţii să deţină sau nu cetăţenia acelui stat. De obicei, statele care sunt 
interesate de popularea teritoriului său adoptă principiul de ius soli pentru acordarea 
cetăţeniei, pentru că astfel copiii care se nasc pe teritoriul respectivului stat sunt cetăţeni ai 
acestuia. De asemenea, acest principiu este folosit de către stat, pentru a se evita situaţia în 
care un individ se naşte apatrid.  
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În ceea ce ține de domeniul protecției diplomatice, putem identifica o excepţie [14, p.287] 
a aplicării principiului de ius soli, şi anume faptul că acest principiu nu produce efecte în cazul 
copiilor personalului misiunilor diplomatice şi consulare care se nasc pe teritoriul statului de 
ius soli unde părinţii acestora se află în misiune. Un argument solid în acest sens este adus 
de atributul special extrateritorial al serviciului diplomatic şi consular, argument ce este întregit 
de faptul că nu poate fi realizată o legătură reală între copilul unui diplomat şi statul pe lângă 
care diplomatul este acreditat [17, p.114]. Această regulă era prevăzută şi în art. 5 al 
Research in international law – nationality, document cunoscut în literatura de specialitate de 
drept internaţional public şi drept Proiectul ”The Harvard Law School Immigration Project” [26], 
prin care se arată că: „statul nu poate oferi cetățenia după principiul ius soli la naștere unei 
persoane născute pe acest teritoriu, dacă această persoană este copilul străinului care are 
imunitate diplomatică pe teritoriul acelui stat sau nu este supus jurisdicției acestuia” [2, p.13]. 
Regula dată a fost înscrisă în două protocoale opționale la Convenţiile de la Viena asupra 
dreptului diplomatic şi consular [22], astfel încât majoritatea statelor ce aplică principiul de 
ius soli în domeniul acordării cetăţeniei s-au conformat acestei reguli, ratificând aceste 
protocoale. 

În scopul protecţiei diplomatice pe care statele sunt obligate să o acorde propriilor 
cetăţeni, se întâlnesc probleme cel mai des în cazul persoanelor care deţin mai multe 
cetăţenii, ceea ce la noi în țară este des întâlnit. Totuşi, în domeniul acordării protecţiei 
diplomatice s-a cristalizat principiul efectivităţii cetăţeniei, care însă nu produce efecte 
decât în cazul dobândirii derivate a cetăţeniei. Alexandru Jădăneanţ [17] consideră că ar fi 
necesar ca statele să convină la nivel internaţional asupra unor condiţii foarte exacte care 
trebuie a fi îndeplinite pentru a se putea obţine cetăţenia după principiul de ius soli, pentru 
a nu apărea probleme în domeniul acordării protecției diplomatice. Dreptul internaţional 
public nu cunoaşte încă astfel de condiţii.  

Şi în cazul acordării cetăţeniei potrivit regulilor de ius sanguini pot interveni anumite 
probleme. Statul de ius sanguini nu condiţionează acordarea cetăţeniei individului de 
naşterea lui pe teritoriul său. În rezultat, părinţii sunt imigranţi într- un stat de ius soli, astfel 
încât copii primesc şi cetăţenia statului de ius sanguini, lucru care se poate întâlni la multe 
generaţii. Aceşti cetăţeni ai statului de ius sanguini sunt de fapt nişte „străini” ai acestuia 
[17, p.118].  

The Harvard Law School Immigration Project [26] menționat anterior, propunea 
statelor o soluţie de a propune statelor de ius sanguini încetarea acordării cetăţeniei în 
mod originar potrivit acestui principiu individului născut pe teritoriul unui stat terţ, dacă şi 
părinţii acestuia s-au născut pe teritoriul statului terţ. Propunerea a rămas la stadiu de 
proiect. 

2) Pe lângă modul originar de dobândire a cetăţeniei întâlnim şi situaţii ulterioare 
naşterii prin care un individ dobândeşte cetăţenia unui stat - naturalizare sau căsătorie.  

Efectivitatea cetăţeniei nu reprezintă o limitare din punct de vedere juridic a 
suveranităţii statutului de a adopta orice model sau element în dreptul cetăţeniei. Statele 
sunt îndemnate să acorde doar atunci cetăţenia, când poate fi probată o legătură strânsă 
între individ şi stat. Statele care nu aplică această recomandare sunt libere să aibă 
această atitudine, singura problemă ce poate apărea este în cazul coliziunii multiplelor 
cetăţenii în domeniul protecţiei diplomatice [26]. 

Cauza Nottebohm (Liechtenstein v Guatemala), este considerată de mulți teoreticieni 
o dovadă autoritară a obligativității prezenței unui legături de cetățenie reale și efective, 
atât în cazul dublei cetățenii, cât și în cazul în care persoana lezată este cetățeanul unui 
singur stat. În acest sens, C.I.J., a declarat: „În conformitate cu practica statelor, hotărârile 
instanțelor de judecată și arbitraj, precum și doctrină,  cetățenia reprezintă legătura 
juridică, la baza căreia se află o faptă socială de atașament, precum și existență, interese 
și sentimente, alături de prezența drepturilor și obligațiilor reciproce....” [18, p.23]. 
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Friedrich Nottebohm, cetățean german, s-a stabilit în Guatemala în anul 1905 şi a 
locuit acolo aproximativ 34 de ani, păstrând relațiile de familie şi afaceri în Germania. În 
anul 1939, în urma unei călătorii în Europa, a obținut cetățenia Principatului Liechtenstein, 
prin naturalizare dar într-un mod considerat discutabil deoarece presupunea plata unei 
anumite sume de bani, a unei taxe anuale şi prestarea unui jurământ de credință. Legea 
germană de la acea vreme prevedea că cetățenia germană se pierde în cazul în care 
persoana în cauză dobândeşte o altă cetățenie, astfel că potrivit acesteia la data la care 
Nottebohm a dobândit cetățenia Principatului Liechtenstein el a pierdut cetățenia germană. 
Nottebohm s-a întors în Guatemala cu paşaport emis de autoritățile statului Liechtenstein. 
După război, în anul 1949, Guatemala a confiscat averea lui Nottebohm sub pretextul că, 
la data când Guatemala era în război cu Germania, Nottebohm avea cetățenie germană. 
În anul 1951, Liechtenstein-ul a cerut Curții Internaționale de Justiție restituirea averii şi 
repararea prejudiciului pentru măsurile luate de Guatemala împotriva lui Nottebohm. Prin 
decizia sa din 6 martie 1955, C.I.J. a respins cererea Liechtenstein-ului considerând că 
Nottebohm nu era legat suficient şi efectiv de Liechtenstein pentru ca acestă situație să 
producă efecte în dreptul internațional public. 

 
Concluzii 
Din cele expuse, putem concluziona că obligativitatea unei legături de cetățenie reală 

și efectivă reprezintă o problemă esențială abordate în cadrul protecției diplomatice, în 
contextul dreptului internațional, cauza Nottebohm (Liechtenstein v Guatemala) jucând un 
rol esențial. Literatura din domeniul, ține să ia cauza dată ca punct de plecare, deși 
doctrina nu susține principiul nottebohm în mod uniform anume pentru cazurile ce exclud 
limitele dublei sau multiplei cetățenii.  

W.K. Geck [13, p.1050] și C. Parry [20, p.707] nu consideră cerința unei legături 
efective drept normă a dreptului internațional. În opinia acestora, de cele mai dese ori, 
între stat și individ care obțin cetățenia prin jure soli și jure sanguini practic nu există nici o 
legătură, iar faptul ca aceasta să existe la naturalizare este foarte dificil. În viziunea lui I. 
Brownlie această „regulă” joacă rolul unui principiu general care poate fi aplicat în diferite 
cazuri și nu are tangență cu dubla cetățenie [4, p.349, p.364]. 

Aplicarea principiului cetățeniei efective, înaintat în cauza Nottebohm (Liechtenstein 
v Guatemala), într-un mod subminează doctrina protecției diplomatice, deoarece într-un fel 
privează oamenii de a se bucura de aceasta. 

În concluzie menționăm, că funcția cetățeniei este de a fixa interesul legal al statului 
atunci când cetățenii săi, care demonstrează o legătură suficientă cu statul, au fost lezați 
în drepturi pe teritoriul altui stat. Statul va acorda protecție diplomatică doar persoanelor ce 
posedă cetățenia sa, legătura de cetățenie fiind condiția de bază a protecției diplomatice 
[9, p.55].  

În lipsa unor acorduri interstatale sau bilaterale care ar reglementa problemele 
cetățeniei, care să justifice demersul, numai legătura de cetățenie dă statului dreptul de a 
acorda protecție diplomatic [3, p.250]. 

În general, instituția protecției diplomatice servește în anumite scopuri esențiale 
societății internaționale, reprezentând un drept al statului de a acţiona prin mijloace 
diplomatice şi paşnice în scopul apărarării intereselor cetăţenilor săi peste hotarele ţării, 
care au fost prejudiciaţi sau li  s-au încălcat drepturile fundamentale. 

În particular, ea facilitează mișcarea indivizilor, bunurilor, capitalului și serviciilor 
peste hotarele statelor, astfel promovând relațiile economice internaționale și asigurând 
drepturile omului.  

Între drepturile omului și protecția diplomatică există o interacțiune foarte 
constructivă, deoarece ambele au același scop – garantarea și protecția drepturilor 
indivizilor consacrate în dreptul internațional. 
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Protecția diplomatică reprezintă multe avantaje atât pentru statul național, cât și 
pentru asigurarea drepturilor cetățenilor săi, necesitând a fi păstrată, fiind o metodă 
contemporană de protecție și asigurare a drepturilor naționalilor, care reprezintă o instituție 
recunoscută de dreptul internațional cutumiar, având o valoare importantă pentru protecția 
drepturilor cetățenilor. De asemenea, ea constituie un drept discreționar al statului, pentru 
că acordul sau refuzul protecției diplomatice, precum și metoda aplicabilă aparține deciziei 
statului, iar regulile protecției diplomatice sunt strâns legate de principiile de bază a 
relațiilor interstatale și de dreptul internațional pentru că contribuie la relațiile diplomatice 
între state și asigurarea drepturilor omului. 

Statul național este responsabil de acțiunile cetățenilor săi pe teritoriul altor state, și 
în același timp își protejează cetățenii, de aceea protecția diplomatică este unica metodă 
contemporană în protecția internațională a cetățenilor unui stat pe teritoriul altui stat. 
Cetățeanul prejudiciat este considerat drept beneficiar al dreptului internațional, deoarece 
se exercită protecția atât a intereselor individuale a cetățenilor cât și se realizează dreptul 
statului. 

În procesul de codificare a domeniului protecției diplomatice s-au elaborat de către 
Comisia de Drept Internațional a ONU (1947) [16] articole care vizează diferite aspecte a 
protecției diplomatice, însă nefiind materializate într-o convenție.  

Considerăm eficicientă elaborarea unei convenții cu privire la protecția diplomatică în 
baza acestor articole, care ar acorda un ajutor substanțial pentru a nu se crea situații de 
confuzie în ceea ce ține de procedură, noțiune, metode, și condiții de acordare a protecției 
diplomatice, obținând respectul întregii societăți internaționale. 
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Abstract 
Autorul efectuează un studiu de caz cercetând claritatea și celeritatea normei de 

drept din articolul 328 alin.(3) lit. d) Cod penal al RM,analizând științific norma de drept. 
Considerațiunile deduse din cercetare, permit autorului să argumenteze teza privind 
insuficiența clarității și celerității normei date, iar ținând cont de faptul că Codul penal 
utilizează aceiași formulă de reglementare de mai multe ori, poate fi dedusă concluzia că 
este imperativă necesară redactarea corespunzătoare a formulărilor textuale de conținut 
juridic penal, or înfăptuirea justiției în Moldova este supusă unei provocări la capitolul 
asigurarea drepturilor omului.  

Cuvinte-cheie: studiu de caz, drept penal, cod penal, art.328 CP RM. 
 
Scopul cercetării noastre este efectuarea unui studiu de caz și investigarea științifică a 

textului articolului 328 alin.(3) lit. d) din Codul Penal al RM(în continuare CP RM), fiind analizat 
textul sub aspect doctrinar, dar și comparativ cu legislația și practica judiciară în domeniu din 
alte țări, problema fiind abordată prin prisma jurisprudenței și normelor constituționale ale 
Republicii Moldova, luând în considerare atât principiile consacrate în Constituție şi în dreptul 
intern, cât şi cele statuate în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului. Este de 
reținut că subiectul dat,actualmente se află pe rol și în justiția constituțională a RM [90]. 

Metodologia cercetării. La cercetare au fost aplicate următoarele metode de studiu 
științific: analiză doctrinară și cazuală, cercetare comparativă și interpretativă, sinteză juridică 
comparată. 

 
Prevederi generale 
Art. 328 CP RM sancționează fapta de exces de putere sau depășireaatribuțiilor de 

serviciu. Prin alineatul (1) al acestui articol, legiuitorul a incriminat această faptă ca 
fiind: „Săvârșirea de către o persoană publică a unor acțiuni care depășesc în mod vădit 
limitele drepturilor şi atribuțiilor acordate prin lege, dacă aceasta a cauzat daune în proporții 
considerabile intereselor publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor 
fizice sau juridice”. 

Abordând complex subiectul de cercetare, din conținutul textual al CP RM putem deduce, 
că infracțiunea de exces de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu face parte din categoria 
infracțiunilor contra bunei desfășurări a activității în sfera publică, ea fiind săvârșită de un subiect 
special - persoana publică, care este învestită legal cu exercitarea anumitor atribuții specifice 
serviciului public. În așa mod, contrar faptului că unii savanți consideră că infracțiunea ”excesul 
de putere” sau ”depășirea atribuțiilor de serviciu” este doar o infracțiune de rezultat (materială), 
considerăm că această infracțiune poate avea și un caracter procesual, constând în acțiuni 
procesuale a persoanei publice. Oricum, oricare din acest aspecte (material sau procesual) 
poate genera o situație care fiind consumată, poate produce unele efecte/consecințe 
prejudiciabile, şi anume: „cauzarea daunelor în proporții considerabile intereselor publice sau 
drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice”. 

                                                 
90 La Curtea Constituțională în temeiul art.135 alin.(1) lit.a) și g) din Constituție a fost depusă excepția de 
neconstituționalitate nr.94g/2018în cadrul cauzei penale privind învinuirea Olgăi Păscări în comiterea 
infracțiunii prevăzute de art.328 alin.(3) lit. d) CP RM. 
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În așa mod, în timp ce caracterul prejudiciabil al infracțiunii este determinat de obiectul 
juridic protejat, constituind semnul calitativ al infracțiunii, nemijlocit gradul prejudiciabil depinde 
de gravitatea faptei săvârșite (valoarea daunei, forma vinovăției, motivul, scopul etc.), care la 
rândul său prezentându-se drept unsemn cantitativ sau/și calitativ. Totodată, rezultatul produs 
prin săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 328 alin. (1) din Codul penal, determină întrunirea 
cumulativă a următoarelor semne:  

(1) acțiuni a persoanei publice, 
(2) natura considerabilă a daunei, şi 
(3) sfera de incidență (interesul public, sau drepturile şi interesele ocrotite de lege ale 

persoanelor fizice sau juridice). 
Menționăm că practica occidentală indică, că infracțiunea ”abuzul in serviciu” este un 

subiect de vizor permanent, or ea este interconectată la infracțiunile legate de corupție. În acest 
context, pare a fi important că experiența occidentală arată că în statele dezvoltate unde “lupta 
anti-corupție” este sistemică (precum SUA, Olanda, Franța sau Germania),persoanelor publice 
nuli se incriminează aceasta infracțiune. Se consideră, că explicația vine de la faptul, că 
incriminarea e atât de largă, încât nu ar exista funcționar care sa nu fi comis o astfel de faptă. 
De aceia, putem constata că infracțiunea de abuz în serviciu ca infracțiune de serviciu, este 
reglementată în mod diferit în aria juridică europeană, dar care supune responsabilizării penale 
orice funcționar care a încălcat o lege în exercitarea atribuțiilor sale și a provocat un prejudiciu 
persoanei. Așa, în Raportul asupra relației dintre responsabilitatea ministerială politică şi cea 
penală, adoptat la cea de-a 94-a ședință plenară (8-9 martie 2013), Comisia de la Veneția a 
constatat că prevederi penale care interzic „abuzul în serviciu”, „folosirea inadecvată a puterilor” 
şi „abuzul de putere” sau infracțiunile similare se regăsesc în numeroase sisteme juridice 
europene. Comisia de la Veneția a menționat, că poate ar exista necesitatea în asemenea 
clauze generale, însă în același timp, asemenea prevederi penale generale sunt foarte 
problematice, atât în raport cu cerințele calitative ale art.7 al Convenției Europene, cât şi în 
raport cu alte cerințe fundamentale conforme principiului statului de drept, precum 
previzibilitatea şi securitatea juridică, şi că acestea sunt în mod special vulnerabile la manevre 
politice abuzive. Din aceste considerente, Comisia de la Veneția a recomandat ca prevederile 
penale naționale cu privire la „abuzul în serviciu”, „abuz de putere” şi expresii similare să fie 
interpretate în sens restrâns şi aplicate cu un grad înalt de prudență, astfel încât să poată fi 
invocate numai în cazuri în care fapta este de natură gravă, cum ar fi, spre exemplu, infracțiuni 
grave împotriva proceselor democratice naționale, încălcarea drepturilor fundamentale, 
subminarea imparțialității administrației publice ş.a.m.d. În același timp, invocând jurisprudența 
Curții Europene în cauza ”Liivikvs Estonia” (hotărâre din 25 iunie 2009), Comisia de la Veneția a 
menționat că dispozițiile care incriminează abuzul în serviciu, precum şi interpretarea acestora, 
sunt moștenite din fostul sistem legal sovietic, iar autoritățile naționale se confruntă cu sarcina 
dificilă a aplicării acestor norme legale în noul context al economiei de piață. Or, în cauza 
”Liivikvs Estonia”, Curtea Europeană a analizat corespunderea cu art. 7 din Convenție, sub 
aspectul clarității și previzibilității, a infracțiunii de abuz în serviciu, urmările prejudiciabile ale 
căreia presupuneau „cauzarea daunelor considerabile intereselor protejate de lege ale 
persoanei, întreprinderii, organizației, fie intereselor naționale”. 

 
Aspecte doctrinare privind semnele componenței de infracțiune în răspunderea 

penală 
Cu referire la art. 328 CP RM care sancționează fapta de exces de putere sau depășirea 

atribuțiilor de serviciu este de menționat, că această normă de drept conține un sumar de 
semne ale componenței de infracțiune care necesită a fi stabilite pentru atragerea persoanei 
la răspunderea penală și pentru a individualiza pedeapsa. 
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În acest context, necesită a examina subiectul dat în primul rând sub aspect doctrinar, 
stabilindu-se principial rolul și locul circumstanțelor atenuante, și în special cele agravante ale 
răspunderii penale. 

Potrivit art. 3 alin. (1) CP RM, nimeni nu poate fi declarat vinovat de săvârșirea unei 
infracțiuni nici supus unei pedepse penale, decât în baza unei hotărâri a instanței de judecată 
şi în strictă conformitate cu legea penală, iar conform art. 7 alin. (1) CP RM - la aplicarea legii 
penale se va tine cont de caracterul şi gradul prejudiciabil al infracțiunii săvârșite, de persoana 
celui vinovat şi de circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea penală.  

Așa dar, teoria dreptului penal include circumstanțe și împrejurări care fiind stabilite ca 
circumstanțe agravante/atenuante prevăzute de legea penală, sunt divizate în circumstanțe 
legale generale prevăzute în partea generală a CP RM, şi în circumstanțe speciale prevăzute 
în normele părții speciale ale CP RM, constituind semne ale componenței de infracțiune. De 
aceia, înăsprirea măsurilor represiunii penale, aplicate persoanelor care au efectuat fapte de 
exces de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu, legea se înfăptuiește nu doar ținându-se 
cont de circumstanțele stipulate în partea generală a CP RM, dar ca un ansamblu juridic 
complex care includ şi prevederile stipulate în partea specială a CP RM. De aceia, 
modificarea situației persoanei ce a comis infracțiunea, este legată nu numai de 
circumstanțele generale, ce sporesc sau micșorează gradul prejudiciabil al infracțiunii şi/sau al 
persoanei vinovatului, dar şi de prezența în fapta comisă a unor semne calificative (agravante) 
sau privilegiate (atenuante).  

Menționăm, că în literatura de specialitate, semnele calificative mai sunt numite 
elemente circumstanțiale ale infracțiunii. Iar conform abordărilor doctrinare, noțiunea 
componenței infracțiunii, expusă în art.52 CP RM, vizează doar componenta infracțiunii de 
bază, statuând că ”se consideră componentă a infracțiunii totalitatea semnelor obiective şi 
subiective, stabilite de legea penală, ce califică o faptă prejudiciabilă drept infracțiune 
concretă”. 

Astfel, noțiunea de „semn”, trebuie de înțeles ca un indicator a tot ce marchează/ 
indică/stabilește ceva specific, distinctiv, care caracterizează și după care se recunoaște un 
lucru sau fenomen. În așa mod, condiționând procedura de calificarea faptei infracționale, 
circumstanțele calificative atenuante şi agravante în calitatea lor de semne ale componenței 
infracțiunii, impun și influențează mărimea pedepsei stabilită în lege de către legiuitor, aceasta 
fiind mai mare sau mai mică, în comparație cu mărimea pedepsei stabilite în sancțiunea 
normei din partea specială a CP RM, pentru componenta de bază a infracțiunii. De 
asemenea, literatura de specialitate menționează că circumstanțele calificative apar ca mijloc 
de diferențiere a răspunderii penale, unde prin diferențierea răspunderii penale se înțelege 
împărțirea răspunderii penale efectuată de către legislativ, dozarea acesteia în dependență de 
anumite circumstanțe, stabilind un regim juridic clar pentru organul de drept care aplică legea 
efectuând stabilirea categoriei şi cuantumului de răspundere penală pentru infracțiunea 
comisă.  

Prin modalitatea dată de stabilire normativă a semnelor calificative, legiuitorul a introdus 
în elementele componenței infracțiunii anumiți factori obiectivi care condiționează gradul 
prejudiciabil al infracțiunii, construind individualitatea și diversitatea unui anumit gen de 
infracțiune, dar și stabilind gratuitatea gravității ei. La rândul său,semnele calificative ale 
componenței infracțiunii capătă semnificația mijloacelor de diferențiere a răspunderii penale, 
fiindu-le caracteristice anumite funcții:  

1) funcția de influență asupra diferențierii răspunderii penale, și 
2) funcția de influență asupra calificării infracțiunii comise, 
Care în final vor conduce la stabilirea unei alte pedepse – mai reduse (atenuată) sau 

mai înăsprite (agravată).  
În contextul dat, semnele calificative pot fi definite ca fiind circumstanțe esențiale stabilite 

de legea penală, caracteristice pentru o parte de infracțiuni de un anumit gen, constituind 
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semne ale componențelor acestora, reflectând un indicator de grad prejudiciabil al faptei 
comise şi al pericolului social al persoanei vinovate, care influențează atât aprecierea legală a 
celor comise (calificarea infracțiunii), cât şi indicând mărimea răspunderii penale a 
făptuitorului. În așa mod, circumstanțele ce atestă gradul prejudiciabil mai mare al infracțiunii 
sunt calificative agravante care schimbă calificarea acesteia şi în virtutea sa atrag după sine 
schimbarea calificării infracțiunii, apariția unei noi sancțiuni, precum şi diferențierea pedepsei.  

De asemenea, teoria dreptului penal abordează subiectul divizării felurilor 
circumstanțelor agravante în generale şi speciale, sub aspectul delimitării felurilor aplicării lor: 
într-un caz circumstanțele agravante se aplică la stabilirea pedepsei, iar în celălalt caz – la 
calificarea infracțiunii.  

Astfel,menționăm rolul important al circumstanțelor calificative agravante la diferențierea 
răspunderii penale,or, stabilirea corectă a naturii juridice a circumstanțelor agravante generale 
şi a celor calificative (speciale), conduce la excluderea evaluării duble a lor la stabilirea 
pedepsei. Anume din acest motiv legiuitorul a prevăzut în alin.(2) art.77 CP RM condiția, că 
„dacă circumstanțele menționate la alin.(1) sunt prevăzute la articolele corespunzătoare din 
partea specială a prezentului cod în calitate de semne ale acestor componențe de infracțiuni, 
ele nu pot fi concomitent considerate drept circumstanțe agravante”.  

Aspectul neadmiterii dublei evaluări a circumstanțelor(agravante generale şi speciale) 
este tratat și în pct.3 al Hotărârii Plenului Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova nr.16 
din 31.05.2004 cu privire la aplicarea în practica judiciară a principiului individualizării 
răspunderii şi a pedepsei penale, explicând că în cazurile în care circumstanța ce atenuează 
sau agravează răspunderea este indicată în dispozițiile articolului părții speciale a CP RM în 
calitate de unul din semnele calificative ale infracțiunii (art.76-77 CP), ea nu poate fi luată în 
considerație la stabilirea pedepsei pentru această infracțiune. Această explicație a Plenului 
CSJ vine să susțină teza savantului I.Karpeţ[91], care consideră că individualizarea pedepsei 
penale se realizează de către legislator în lege, şi de către instanța de judecată la stabilirea 
pedepsei. În aşa mod, răspunderea penală fiind inițial diferențiată de legiuitor, ulterior, în 
procesul realizării ei este individualizată de către organele de drept, iar ulterior de către 
instanța de judecată. Această abordare are logica juridică clară, or diferențierea răspunderii 
penale este expusă în lege până la comiterea infracțiunii, pe când individualizarea răspunderii 
penale este posibilă doar după comiterea infracțiunii. De aceia temeiul diferențierii răspunderii 
penale îl constituie gradul prejudiciabil al infracțiunii, pe când temeiul individualizării 
răspunderii penale o constituie evaluarea gradului prejudiciabil individual al infracțiunii 
concrete şi a persoanei vinovate[92].  

Astfel, anume aspectele doctrinare expuse mai sus, necesită a fi aplicate în cazul 
calificării infracțiunii drept exces de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu (art.328 CP 
RM), ținând cont de diferențierea făcută de legiuitor, dar și de individualizarea ei de către 
organele de drept, iar în ultima instanță - de către autoritatea  judecătorească. 

 
Privind controlul constituțional al articolului 328 efectuat de CP RM 
Cu referire la subiectul investigat, este de menționat, că unele sintagme din textul 

articolului328 CP RM au fost supuse unui control de constituționalitate, care în conformitate cu 
articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, ține de competența exclusivă a Curții Constituționale 
(în continuare CCM)[93]. 

                                                 
91И.И.Карпец «Современные проблемы уголовного права и криминологии». М., 1976, p.177- p.183 
92Gorea N., Comarnițchi S. Influența circumstanțelor atenuante și agravante asupra pedepsei. Chișinău: 
Cartea Moldovenească, 1984. 142 p. 
93Hotărârea CCM nr.22 din 27 iunie 2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi ale 
articolului 328 alin. (1) din Codul penal (excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu) (sesizările 
nr. 113g/2016 și nr. 8g/2017) 
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Astfel, CCM stabilind corelația dintre normele legislative şi textul Constituţiei, ținând cont 
de principiul supremației acesteia şi de pertinența prevederilor date pentru instanțele de 
judecată, prin Hotărârea nr.22 din 27 iunie 2017, a declarat neconstituțional textul „intereselor 
publice sau” din alineatul (1) al articolului 328 din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-
XV din 18 aprilie 2002. 

Argumentele de drept ale CCM au fost următoarele: 
- potrivit art. 2 din Codul penal, legea penală apără, împotriva infracţiunilor, persoana, 

drepturile şi libertăţile acesteia, proprietatea, mediul înconjurător, orânduirea constituţională, 
suveranitatea, independenţa şi integritatea teritorială a Republicii Moldova, pacea şi 
securitatea omenirii, precum şi întreaga ordine de drept; 

- legea penală în ansamblu, prin întregul său conținut, are drept scop protejarea 
interesului public, care se particularizează prin identificarea unor valori juridice concret 
determinate; 

- deși activitatea persoanei publice este legată nemijlocit de garantarea interesului public 
ca obiectiv generic-principal, destinatarul legii, și anume persoana publică, este privată de 
posibilitatea de a determina fără echivoc urmările prejudiciabile concrete ale acțiunilor 
incriminate; 

- utilizarea în art.328 alin. (1) din Codul penal a noțiunii „intereselor publice”, care 
constituie o noțiune generică, ce nu poate fi definită, încalcă articolele 1 alin. (3) și 22 din 
Constituție [principiul legalităţii incriminării şi pedepsei penale], precum și articolul 23 din 
Constituție [calitatea legii penale]; 

- „Atunci când un act este privit ca infracțiune, judecătorul poate să precizeze elementele 
constitutive ale infracțiunii, dar nu să le modifice, în detrimentul acuzatului, iar modul în care el 
va defini aceste elemente constitutive trebuie să fie previzibil pentru orice persoană consultată 
de un specialist (§63 a Raportului Comisiei de la Veneția CDL-AD(2013)001) . 

- instanța de judecată la individualizarea răspunderii penale şi pedepsei penale este 
obligată să stabilească cu certitudine urmările prejudiciabile ale infracțiunii incriminate 
inculpatului, de altfel, atribuirea unor fapte infracționale concrete ca prejudiciind „interesul 
public”, in abstracto, nu poate satisface cerința de claritate și previzibilitate și totodată 
constituie o interpretare a legii penale extensivă și defavorabilă persoanei, contrar prevederilor 
art. 3 alin. (2) din Codul penal; 

- interesul public reprezintă o noțiune complexă și dinamică, care, prin natura sa și prin 
raportare la dimensiunile economice, politice, sociale, juridice etc. ale statului și societății, 
variază în funcție de schimbările care se produc atât pe plan național, cât și internațional. 

- legea trebuie să definească în mod clar infracțiunile şi pedepsele aplicabile, această 
cerință fiind îndeplinită atunci când un justițiabil are posibilitatea de a cunoaște, din însuși 
textul normei juridice pertinente, la nevoie cu ajutorul interpretării acesteia de către instanțe şi 
în urma obținerii unei asistențe judiciare adecvate, care sunt actele şi omisiunile ce pot angaja 
răspunderea sa penală şi care este pedeapsa pe care o riscă în virtutea acestora; 

- de reținut că în cauza Dragotoniu şi Militaru-Pidhorni v. România (hotărâre din 24 mai 
2007) Curtea Europeană a statuat: „Ca o consecință a principiului legalității condamnărilor, 
 dispozițiile de drept penal sunt supuse principiului de strictă interpretare” . 

 
Analiza textului normei de drept din art.328alin.(3) lit. d) CP RM 
Textul supus analizei a articolului 328 alin.(3) lit. d) CP RM stabilește, că ”Săvârșirea de 

către o persoană publică a unor acțiuni care depășesc în mod vădit limitele drepturilor şi 
atribuțiilor acordate prin lege, dacă aceasta a cauzat daune în proporții considerabile 
intereselor publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau 
juridice, …și soldate cu urmări grave, se pedepsesc cu închisoare de la 6 la 10 ani cu privarea 
de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de 
la 10 la 15 ani”. 
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Așa,328 alin.(3) lit. d) CP RM poate fi despărțit astfel: 
[1] Sfârșirea persoanei publice a unor acțiuni; 
[1a] Persoana publică: conform art.123 alin.(2) din CP RM ”prin persoană publică se 

înțelege: funcționarul public, inclusiv funcționarul public cu statut special (colaboratorul 
serviciului diplomatic, al serviciului vamal, al organelor apărării, securității naționale şi ordinii 
publice, altă persoană care deține grade speciale sau militare); angajatul autorităților publice 
autonome sau de reglementare, al întreprinderilor de stat sau municipale, al altor persoane 
juridice de drept public; angajatul din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică; 
persoana autorizată sau învestită de stat să presteze în numele acestuia servicii publice sau 
să îndeplinească activități de interes public”, 

[1b] ”Acțiuni” conform Dex-ului înseamnă:a) desfășurare a unei activități; b) faptă 
întreprinsă (pentru atingerea unui scop), c) ceea ce exprimă verbul (o stare, o mișcare, un 
proces etc.) d) exercitare a unei influențe asupra unui obiect, a unui fenomen[94]; 

[2] Menționăm, că nu este vorba de oricare acțiuni în exercitarea atribuțiilor de serviciu, 
dar numai acele acțiuni”care depășesc în mod vădit limitele drepturilor şi atribuțiilor” persoanei 
publice; 

[3] Responsabilizarea persoanei publice poate avea loc dacă au fost depășite vădit 
”limitele drepturilor şi atribuțiilor acordate prin lege”; 

[4] dacă prin aceasta a cauzat (fapt împlinit): 
[4a] daune în proporții considerabile, 
[4b] daune intereselor publice sau, 
[4b] daune drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice; 
[5] și soldate cu urmări grave; 
[6] se pedepsesc cu închisoare de la 6 la 10 ani, și 
[6a] se pedepsesc cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o 

anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani. 
În așa mod, pentru încadrarea la infracțiunea excesului de putere sau 

depășirea atribuțiilor de serviciu, este necesară constatarea în cadrul anchetei penale și a 
procesului de judecată a tuturor celor 6 puncte sus indicate. Or, constatarea numai a unor 
părți - de exemplu a părții [3], este o condiție necesara, dar nu si suficientă pentru ca 
persoana publică să fie trasă la răspundere. 

Totodată, noțiunile și înțelesul sintagmelor ”depășesc în mod vădit”, ”limitele drepturilor 
şi atribuțiilor acordate prin lege”, și ”soldate cu urmări grave”, pare a nu fi redactată cu precizia 
și claritatea necesară unei norme legale. Este de menționat că aceste noțiuni nu sunt 
desfășurate în nici o Lege sau alte acte normative creând premize de imprevizibilitatea a 
normelor de drept aplicate, și lăsând spațiu pentru arbitrar. În acest context este relevantă 
hotărârea nr.21 din 22.07.2016 a CCM unde în pct.70 și pct.71 se statuează că ”…fapta, ca 
semn al laturii obiective, să fie cert definită, dar nu identificată prin interpretare extensivă de 
către cel care aplică legea penală”, iar ”persoana trebuie să poată determina fără echivoc 
comportamentul care poate avea un caracter penal”. La rândul său și CEDO în jurisprudența 
sa a menționat că ”persoana este în drept să cunoască în termeni foarte clari, ce acte și 
omisiuni sunt de natură să-i angajeze responsabilitatea penală (cauza Kokkinakisvs Grecia 
din 25.05.1993). 

Examinând prevederile art. 328 alin. (3) lit. d) din Codul penal, putem constata 
condiționări vagi și largi pentru calificarea infracțiunii de exces de putere sau depășirea 
atribuțiilor de serviciu, dar și urmări prejudiciabile ale infracțiunii date care o constituie 
cauzarea unor daune soldate cu urmări grave. Este de menționat că art. 328 alin. (3) din 
Codul penal prevede o infracțiune universală (inclusiv materială) și include depășirea în mod 
vădit  a limitelor drepturilor şi atribuțiilor acordate prin lege. Și tot aici, ca element obligatoriu – 

                                                 
94Dexonline, https://dexonline.ro/definitie/ac%C8%9Biune 

https://dexonline.ro/definitie/ac%C8%9Biune
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existența/prezența consecințelor în forma unor urmări grave - urmări prejudiciabile (posibil 
materiale dar și nu numai), care urmează datorită daunelor în proporții considerabile cauzate 
de acțiunile persoanei publice. Or, lipsa acțiunilor persoanei publice care poate cauza daune 
în proporții considerabile care s-ar solda cu urmări grave, nu se încadrează în calificarea 
normei de drept date. Totodată, lipsa clarității prevederilor juridice pentru evaluarea 
caracterului urmărilor prejudiciabile cauzate (grave, mai puțin grave, deosebit de grave, etc.) 
deschide larg posibilități arbitrarului. 

De asemenea, pot fi constatate mai multe riscuri deviate din neclaritatea și generalitatea 
formulării normei de drept de la art.328 alin.(3) lit. d) CP RM, și anume: 

- drepturile şi atribuțiile persoanei publice nu au limite stabilite prin lege, lăsând aspectul 
dat la latitudinea arbitrarului; 

-  acțiunile persoanei publice care depășesc limitele drepturilor și atribuțiilor acordate prin 
lege, indiferent de gravitatea faptei săvârșite, ar putea cade sub incidența normei penale; 

- acțiunile persoanei publice care au condus la daune în proporții considerabile 
drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice, lasă spre 
interpretare aspectul gravității urmărilor (procesuale, formale, materiale, etc.) care survin 
grație daunelor cauzate; 

- organele judiciare ar putea aplica art. 328 alin. (3) lit. d) CP RM în calitate de 
infracțiune formală doar în baza constatării acțiunilor incriminate, făcând abstracție de 
evaluarea gravității urmărilor prejudiciabile. Or, din perspectiva principiului ultima ratio în 
materie de legiferare penală, nu este suficient să se constate că faptele incriminate aduc 
atingere valorii sociale ocrotite, ci această atingere trebuie să prezinte un anumit grad de 
intensitate și gravitate, care să justifice sancțiunea penală. De aceia lipsa unor criterii clare, 
previzibile și accesibile pentru aprecierea urmărilor prejudiciabile ale infracțiunii prevăzute de 
art. 328 alin. (3) lit. d) CP RM din Codul penal ar putea determina organele judiciare de a 
aprecia impactul concret al daunei cauzate în proporții considerabile de la săvârșirea acțiunilor 
persoanelor publice asupra unor valori abstracte protejate de legea penală precum este 
„urmări grave”. 

În temeiul celor sus expuse, pornind de la faptul că calitatea legii penale constituie o 
condiție vitală pentru menținerea securității raporturilor juridice și ordonarea efectivă a relațiilor 
sociale, iar norma penală trebuie să fie formulată într-o manieră clară, concisă și precisă 
pentru a fi previzibilă pentru subiecții cărora se adresează în măsura în care aceștia să-și 
poată adapta comportamentul în sensul respectării legii penale, și 

analizând noțiunile utilizate în articolul 328 alin.(3) lit. d) CP RM, observăm o anumită 
neclaritate și lipsă de previzibilitate a textului următoarelor noțiuni și sintagme: 

1) depășesc în mod vădit; 
2)  limitele drepturilor şi atribuțiilor acordate prin lege; 
3) soldate cu urmări grave. 
 
Potrivit prevederilor art.21 din Constituție, ”orice persoană acuzată de un delict este 

prezumată nevinovată până când vinovăția sa va fi dovedită în mod legal, în cursul unui 
proces judiciar public, în cadrul căruia i s-au asigurat toate garanțiile necesare apărării sale”. 
Iarla baza statului de drept consacrat de art.1 alin.(3) din Constituție, stă principiul legalității. 
Nici o lege şi nici un alt act juridic care contravine prevederilor Constituției nu are putere 
juridică (art.7 din Constituție), iar respectarea legilor care nu contravin Constituției este 
obligatorie.  

Importanța principiului legalității presupune respectarea dispozițiilor legale în vigoare, 
această exigență fiind impusă tuturor subiecților de drept, inclusiv în contextul activității 
constituționale a Parlamentului Republicii Moldova și a perfecționării continue a legislației 
naționale.  
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La fel, în virtutea art.72 alin.(3) lit. n) din Constituție, reglementarea infracțiunilor, 
pedepselor şi a regimului de executare a acestora ține de competența exclusivă a 
legislativului care, în considerarea unor împrejurări specifice, poate adopta măsuri legislative 
adecvate în spiritul principiilor constituționale. În acest context, sunt relevante prevederile 
Hotărârii CC nr. 6 din 16 aprilie 2015, în care Curtea Constituțională a subliniat cu valoare de 
principiu, că „Legiuitorul are dreptul de apreciere a situațiilor ce necesită a fi reglementate prin 
norme legale. Acest drept semnifică posibilitatea de a decide asupra oportunității la adoptarea 
actului legislativ în conformitate cu politica penală promovată în interesul general”. Și la 
același subiect, dat fiind faptul că reglementările constituționale au un caracter general, 
rămânând discreționar pentru legislativ, în conformitate cu prevederile art.72 alin.(3) lit. n) din 
Constituție, să reglementeze domeniul politicii penale a statului. Totodată, întru respectarea 
prevederilor constituționale, la 18.04.2002 a fost adoptat Codul penal al Republicii Moldova 
nr.985 (în continuare CR RM), prin care a fost reglementată Legea penală a RM, stabilindu-se 
în art.1 că codul dat ”este unica lege penală a Republicii Moldova”, fiind ”actul legislativ care 
cuprinde norme de drept ce stabilesc principiile şi dispozițiile generale şi speciale ale dreptului 
penal, determină faptele ce constituie infracțiuni şi prevede pedepsele ce se aplică 
infractorilor”, și aplicându-se ”în conformitate cu prevederile Constituției Republicii Moldova şi 
ale actelor internaționale la care Republica Moldova este parte”. Astfel, prin adoptarea CP RM 
nr.489-XIV din 08.07.1999, au fost reglementate și circumstanțele atenuante si agravante ale 
răspunderii penale, care constituie împrejurări ce atenuează sau agravează răspunderea 
penală, fiind formulate în termeni generali și generici, pentru a atinge două scopuri de 
reglementare: 1) de a cuprinde cel mai mare orizont-cadru de reglementare, și 2) pentru a 
aplica norma în fiecare caz individual ținând cont de particularitățile concrete ale lui. 

 
Privind diferențierea răspunderii/pedepsei penale și noțiunea de ”urmări grave” 
Cu referire la art.328 alin.(3) lit. d) CP RM, reținem că o importanță fundamentală pentru 

dreptul penal o au instituțiile diferențierii şi individualizării pedepsei penale, în particular prin 
intermediul sistemului de împrejurări modificatoare de pedeapsă penală – circumstanțele sau 
urmările respective. În limitele diferențierii are loc individualizarea pedepsei penale, unde 
respectarea principiului legalității presupune punerea în acțiune a unor reguli determinate de 
lege. Și aici necesită a menționa voința legiuitorului de a stabili reguli amănunțite, prin aceasta 
majorând posibilitatea de a realiza eficient individualizarea, atât privind răspunderea penală, 
cât și a pedepsei penale.  

Este de remarcat că legea penală include sistemul de împrejurări (circumstanțe, stări și 
urmări) care atenuează sau agravează pedeapsa penală, fiind expres prevăzute de legislația 
penală a RM. De aceia, legalitatea în domeniul individualizării pedepsei penale,inclusiv și în 
cazul comiterii infracțiunii prevăzute de 328 alin.(3) lit. d) CP RM,este determinată nu numai 
de posibilitatea ori obligativitatea identificării unor sau altor împrejurări modificatoare de 
pedeapsă, ci şi de posibilitatea, eventualitatea sau obligativitatea punerii în acțiune a unor 
efecte incidente acestor împrejurări, printre care se regăsește situația când infracțiunea este 
”soldată cu urmări grave”. De altfel, art. 78 și 79 CP RM stabilesc expres regulile de 
diferențiere a pedepsei penale în cazul identificării circumstanțelor atenuante (atenuante 
excepționale) şi agravante, iar art. 80-84 CP RM a conturat normativ anumite stări de 
modificare a pedepsei penale, prin atenuarea ori agravarea acesteia. Efectele ce decurg din 
realitatea aplicării acestor reguli prescrise determină, în consecință, individualizarea pedepsei 
penale, care în contextul art.328 alin.(3) lit. d) devine mai clară și mai precisă. 

Cercetările complexe şi mult aspectuale referitoare la eficientizarea cadrului normativ în 
materia diferențierii şi individualizării pedepsei penale[95], fiind dedicate analizei conceptului și 

                                                 
95Osadcii C. Conceptul individualizării executării pedepsei cu închisoarea. În: Revista Națională de Drept, 
2009, nr. 2, p.63; Grama M., Popescu D. Problemele clasificării circumstanțelor agravante și atenuante. În: 
Revista Națională de Drept, 2014, nr. 2, p. 19.; Stăvilă M. Diferenţierea şi individualizarea pedepsei penale 
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semnificației efectelor diferitor împrejurări modificatoare de pedeapsă penală, ținând cont de 
influența circumstanțelor aferente asupra pedepsei, concluzionează că rolul circumstanțelor 
atenuante şi agravante la aplicarea pedepsei penale este determinant. În acest context, 
aceste semne calificative în sistemul legislației penale a Republicii Moldova[96], se grupează, 
după caracterul circumstanțelor cauzei, ordinea/consecutivitatea luării în considerare a 
circumstanțelor cauzei, după criteriile aprecierii circumstanțelor cauzei, dar și a gradului de 
influență acircumstanțelor cauzei asupra pedepsei. 

În contextul dat, remarcăm, că art.77 alin.(1) lit. b)CP RM, prevede că ”la stabilirea 
pedepsei se consideră circumstanțe agravante: ..provocarea prin infracțiune a unor urmări 
grave”.Cu referire la sintagma ”soldate cu urmări grave”, considerăm că această sintagmă stă 
la baza sistemului de circumstanțe agravante în cazul calificării infracțiunii conform art.328 
alin.(3) lit. d) utilizându-se aceiași sintagmă juridică. Or, doar în cadrul limitelor de diferențiere 
a pedepsei penale, după constatarea de drept și de fapt a urmărilor grave, poate avea loc o 
individualizare echitabilă a pedepsei penale, care să corespundă în deplină măsură 
principiului proporționalității pedepsei penale. După cum subliniază Plenul CSJ[97]”Prin criterii 
generale de individualizare a pedepsei se înţeleg cerinţele stabilite de lege, de care este 
obligată să se conducă instanţa de judecată la aplicarea fiecărei pedepse, pentru fiecare 
persoană vinovată în parte. Legea penală acordă instanţei de judecată o posibilitate largă de 
aplicare în practică a principiului individualizării pedepsei penale”.  

Sub aspectul analizei complexe şi interdisciplinare, dar și din perspectiva aplicării reale a 
normei penale date, este importantă lucrarea unui grup de autori, inclusiv M. Poalelungi, C. 
Gurschi, P. Ursache etc.[98], unde la descrierea procedurii, se subliniază asupra necesității 
respectării condițiilor legale stabilite în contextul circumstanțelor agravante și atenuante 
identificate în fiecare cauză concretă, evaluării pericolului social al infracțiunii şi individualizării 
pedepsei penale. Menționăm că de aceiași părere sunt și cercetătorii români care indică că 
constatarea şi stabilirea răspunderii penale pentru săvârșirea oricăreia dintre infracțiunile 
prevăzute de legea penală atrag obligativitatea supunerii făptuitorului la suportarea 
sancțiunilor de drept penal incidente. Și în acest sens remarcăm faptul, că „operațiunea prin 
care pedeapsa este adaptată nevoilor de apărare socială în scopul asigurării îndeplinirii 
funcțiilor şi scopurilor sale de prevenire şi combatere a criminalității poartă denumirea de 
individualizare a pedepsei”[99].  În acest context, cu titlu de principiu este de constatat, că 
”luarea în considerare a circumstanțelor atenuante şi agravante ale pedepsei constituie nu un 
drept, ci o obligație a instanței de judecată”[100], fiindcă pedepsele concrete aplicate de către 
instanțe, trebuie să reprezinte echivalentul real al gravității faptei săvârșite şi a vinovăției 

                                                                                                                                                                  
prin prisma procesului de elaborare şi aplicare a cadrului normativ în materie penală. În: Materialele 
Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale „Premise de perfecţionare a legislaţiei naţionale şi ajustare la 
standardele Uniunii Europene”. Chişinău: ICJP al AŞM, ICEŞD, 2014: Osadcii C. Individualizarea executării 
pedepsei cu închisoarea ca principiu al dreptului execuțional-penal. În: Revista Națională de Drept, 2009, nr. 
1, p. 58; Нaумoв A.B., Новиченко А.С. Законы логики при квалификации преступлений. Москва: 
Юридическая литература, 1978. 104 р.;Лесниевски-Костарева Т.А. Дифференциация уголовной 
ответственности. Теория и законодательная практика. Москва: Норма, 2000. 400р.; Мамедов А.А. 
Справедливость назначения наказания. Снкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2003. 119р.; 
Stăvilă M. Efectele stărilor modificatoare (de agravare şi/sau de atenuare) în procesul diferenţierii şi 
individualizării pedepsei penale. În: Studii Juridice Universitare, nr. 1-2, 2013.; Ristea I. Analiza 
circumstanţelor agravante reglementate în noul Cod penal. În: Dreptul (România), 2012, nr.4, p.74.; ș.a. 
7 Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale „Rolul pedepsei în societatea de tranziţie”. 
Chişinău: Universitatea de Criminologie, 2002, 392p. 
97Hotărârea Plenului CSJ nr.8 din a.2013 ”Cu privire la unele chestiuni ce vizează individualizarea pedepsei 
penale” 
98Manualul judecătorului pentru cauze penale. Ediţia I. Chişinău: Asociaţia Judecătorilor din Moldova, 2013 
99N. Giurgiu. ”Drept penal general. Doctrină, legislaţie, jurisprudenţă”, Iaşi: Sunset, 1997. 
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făptuitorului. Or, principiul legalității în individualizarea pedepsei impune nu numai ca aceasta 
să se înfăptuiască în limitele unui cadru legal, dar şi să se realizeze prin folosirea unor 
posibilități şi pe baza unor elemente de apreciere de asemenea semne calificative 
determinate prin lege. Luarea în considerare a tuturor criteriilor de diferențiere a pedepsei 
penale are un caracter obligatoriu pentru toată părțile procesului penal. Or, pentru adoptarea 
unei sentințe legale, este necesară corespunderea pârții descriptive a ei cu circumstanțele 
constatate în ședința de judecată. Iar la întocmirea ei, instanța trebuie să îndeplinească 
cerințele art.394 CPP RM şi să soluționeze toate chestiunile prevăzute în art.385 CPP RM, în 
aceeași consecutivitate. Astfel, partea descriptivă a sentinței de condamnare trebuie să 
cuprindă și indicațiile asupra tuturor circumstanțelor atenuante (art.76 CP RM) sau agravante 
(art.77 CP RM), utilizând în speță și temeiurile prevăzute de art.328 alin.(3) lit.d) CP RM. De 
aceia, recunoscându-I vinovat pe inculpat în comiterea infracțiunii după semnele ce urmează 
a fi apreciate și cu referire la art.328 alin.(3) lit. d) CP RM constatând urmările grave 
respective (de exemplu: încălcarea esențială a drepturilor, prejudiciu în proporții deosebit de 
mare autorităților publice, etc.), instanța de judecată este obligată ca în partea descriptivă a 
sentinței, să precizeze circumstanțele ce au servit ca motiv de a concluziona prezenta unuia 
sau mai multor astfel de indici de calificare care demonstrează gravitatea urmărilor. Astfel, cu 
referire la existenta circumstanței agravante ”soldate cu urmări grave”– acestea influențează 
grav gradul de pericol social al infracțiunii și relevă urmări grave economice sau de altă natură 
faptică, având repercusiuni clare asupra pedepsei. Or, nu este de conceput ca unei persoane 
care a săvârșit fapta în circumstanțe agravante să i se aplice o pedeapsă identică cu 
pedeapsa celui la care ea ar fi fost supusă în ipoteza că acele circumstanțe ar fi lipsit.  

Este de remarcat, că în perioada actuală, studiile științifice în materia efectelor 
circumstanțelor agravante asupra pedepsei penale au căpătat un substrat sistemic printre 
care se includ şi lucrările științifice ale autorului român I. Ristea [101], care la subiectul cercetat 
consideră, că”..termenul de „circumstanță” echivalent noțiunii de ”urmări”, este folosit pentru a 
denumi diferite împrejurări, stări, situații, calități, întâmplări sau alte date ale realității, care stau 
în afara conținutului esențial al infracțiunii, dar care, având legătură fie cu fapta săvârșită, fie 
cu persoana infractorului, sporesc sau atenuează gradul de pericol social al faptei ori 
periculozitatea infractorului, putând determina, datorită acestei influențe, fie o agravare, fie o 
atenuare a pedepsei concrete. Această posibilitate este acordată de lege la nivel general, în 
caz contrar, dacă limitele diferențierii juridice a pedepsei penale nu este descrisă prin anumite 
condiții şi reguli clare, ea devine ineficientă. Or, tendința inerentă a oamenilor de a simplifica 
ideile şi de a le rezuma pentru a se ajunge la formularea unor norme simple și clare în opinia 
lor, ar conduce În raport cu individualizarea pedepsei penale, la măsuri ineficiente ..”. 

Din cele sus relatate, rezultă cert că noțiunea de ”soldată cu urmări grave” este o 
circumstanță agravantă, care necesită a fi stabilită concret la individualizarea pedepsei 
penale, și demonstrată legal prin probe pertinente, concludente și veridice. Totodată, 
cu referire la noțiunea de ”urmări grave”, menționăm că legislația penală în vigoare a 
Republicii Moldova include actualmente 59 de articole, care prevăd sancționarea cu 
pedeapsă mai mare pentru circumstanța agravantă – cauzarea/provocarea soldată cu 
urmări grave/cu urmări deosebit de grave/alte urmări grave. 

Este de remarcat, că acest subiect este abordat practic în toate tezele de doctor în 
științele juridice apărate in CNAA din RM[102], care au ca subiect cercetarea semnelor și 

                                                 
101 I. Ristea ”Analiza circumstanţelor agravante reglementate în noul Cod penal”. În: Dreptul (România), 
2012, nr. 4 
102Crijanovschi Sergiu ”Aspecte teoretice și practice ale infracțiunii de șantaj, Specialitatea științifică: 
12.00.08 – Drept penal (drept penal), 
http://www.cnaa.md/files/theses/2012/21500/sergiu_crijanovschi_thesis.pdf, Popescu Dorin, ” 
Circumstanțele atenuante și agravante în dreptul penal al Republicii Moldova”, Specialitatea științifică: 
554.01 – Drept penal și execuțional penal 
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circumstanțelor  infracțiunii, remarcându-se că circumstanțele agravante ”soldate cu urmări 
grave” sunt formulate insuficient de clar în legea penală, fapt care încalcă previzibilitatea şi 
claritatea normei de incriminare lăsând loc de interpretare părților procesului penal, și desigur 
instanței de judecată. Or din alt punct de vedere, de faptul cât de corectă va fi interpretarea 
dată urmărilor grave cauzelor practice, depinde legalitatea, temeinicia şi caracterul echitabil al 
hotărârii judecătorești. În opinia noastră, o dovadă în acest sens o constituie și pct.19 al 
Hotărârii nr.5 din 19.06.2006 a Plenului Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova 
„Privind sentința judecătorească”, potrivit căruia: „Recunoscându-l vinovat pe inculpat de 
comiterea infracțiunii după semnele ce urmează a fi apreciate (de exemplu: deosebită 
cruzime, vădită lipsă de respect, urmări grave, încălcarea esențială a drepturilor şi altele), 
instanța este obligată ca, în partea descriptivă a sentinței, să precizeze circumstanțele care au 
servit ca motiv de a concluziona prezența unuia sau mai multor astfel de indici de calificare”.  

Așa, deoarece semnul estimativ „urmări grave” este unul complex, la interpretarea 
acestuia, subiectul oficial învestit cu aplicarea în concret a legii penale trebuie să apeleze atât 
la criterii calitative, cât şi la cele cantitative. În același timp, în calitate de condiție sine qua non,  
se impune ca interpretarea semnelor estimative să fie uniformă, altfel existând pericolul 
încălcării principiului legalității, dar deopotrivă şi al echității. Desigur că fiecare act de fond 
necesită a fi privit prin prisma specificului fiecărei incriminări şi al consecințelor ce decurg din 
sediul materiei, dar principiul legalității pretinde un text cât mai clar, pentru a acoperi toate 
ipotezele de bază ale incriminării şi pentru a servi la stabilirea exactă a sensului juridic, dar și 
la determinarea fără echivoc a limitelor reale ale câmpului incriminării. Veridicitatea acestei 
alegaţii, reiese şi din expertiza Codului penal al Republicii Moldova în vigoare, efectuată de 
experții Consiliului Europei – Mariavaleriadel Tufoşi Vincent Coussirat-Coustere. In concreto, 
referindu-se la sintagma „alte urmări grave” din Capitolul VI al Părţii Speciale a Codului penal, 
experții criticând imprecizia textului, susțin: „Principiile legalității şi previzibilității legii penale cer 
ca infracțiunile să fie definite cu mare exactitate, mai ales că aceste expresii pot constitui 
cauza agravării răspunderii şi, ca urmare, a pedepsei penale”[103].  

 
Practica națională privind aplicarea art.328 
Este de reținut, că Plenul CSJ RM s-a expus în hotărârea sa[104]asupra modalității de 

aplicarea legislației referitoare la răspunderea penală pentru abuzul de putere sau depășirea 
atribuțiilor de serviciu, menționând că infracțiunile prevăzute la art. 328 CP RM, constituie 
fapte prejudiciabile care aduc atingere activității de serviciu în sfera publică. De aceia, în 
sensul art.328 CP RM, excesul de putere reprezintă o conduită infracțională activă, ce poate fi 
comisă doar de către persoana publică, respectiv, persoana cu funcție de demnitate publică, 
care îșidesfășoară activitatea în cadrul unei autorități publice. 

Plenul CSJ a explicat, că excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu, 
constituie componente de infracțiuni materiale, și pentru consumarea lor este obligatorie 
survenirea unei urmări prejudiciabile, şi anume daune, în proporții considerabile, intereselor 
publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice şi juridice, și 
respectiv - urmări grave. Or, urmările prejudiciabile ale infracțiunilor, prevăzute la art.328 CP 
RM se produc în dauna unui interes public sau în dauna unui drept şi interes privat, care 
trebuie să fie efectivă şi determinată, întrucât în raport de acest semn obiectiv se apreciază, 

                                                                                                                                                                  
http://www.cnaa.md/files/theses/2015/22385/dorin_popescu_thesis.pdf, Stăvină Mihai, ”Efectele 
circumstanțelor atenuante și agravante în dreptul penal, Specialitatea ştiinţifică: 554.01 – Drept penal şi 
execuţional penal, http://www.cnaa.md/files/theses/2015/22157/mihai_stavila_thesis.pdf 
103Expertiza Codului penal al Republicii Moldova efectuată de către experții Consiliului Europei, 2005. 
www.dejure.md 
104Hotărârea Plenului CSJ RM nr.7 din 15. 05. 2017 ”Cu privire la aplicarea legislației, referitoare la 
răspunderea penală pentru abuzul de putere sau abuzul de serviciu, excesul de putere sau depășirea 
atribuțiilor de serviciu, precum şineglijența în serviciu” 

http://www.cnaa.md/files/theses/2015/22385/dorin_popescu_thesis.pdf
http://www.cnaa.md/files/theses/2015/22157/mihai_stavila_thesis.pdf


 

241 

dacă fapta prezintă sau nu un anumit grad de pericol social. Evaluarea corectă şi unitară a 
urmărilor prejudiciabile, în cazul infracțiunilor de abuz/exces de putere sau depășirea 
atribuțiilor de serviciu este principială, deoarece de întinderea acestora depinde disocierea 
infracțiunilor date. Iar urmările grave ce apar în conținutul agravat al infracțiunilor prevăzute la 
lit. d) alin. (3) art. 328 CP RM, au o natură estimativă, motiv din care existenta sau inexistența 
urmărilor grave şi dimensiunea graduală a acestora (obișnuită, considerabilă, gravă) trebuie 
să fie stabilită de instanță, individual în fiecare caz în parte.  

Pentru a rezolva problema întinderii urmării grave, ca de altfel și al daunei considerabile 
într-un caz individual, este necesar să se ia în considerare cât de periculoasă este fapta 
comisă, având în vedere sensul general al normei şi conștientizarea juridică a faptei 
incriminate, precum şi impactul afectării interesului legal protejat. Astfel, la urmări grave ar 
putea să se raporte: daunele manifestate în proporții deosebit de mari; sistarea activității unei 
autorități, a unei instituții ori întreprinderi; survenirea insolvabilității unei întreprinderi ori 
lichidarea acesteia; sinuciderea sau tentativa de sinucidere a victimei sau apropiaților ei; 
survenirea decesului; inundarea spațiilor în care locuiesc persoane; provocarea unor 
accidente în transportul de persoane; provocarea prăbușirii clădirilor şi construcțiilor locuite; 
provocarea alunecărilor de teren; pieirea în masă a animalelor; provocarea ruperii barajelor; 
provocarea unor contagieri; provocarea avariilor, catastrofelor; provocarea unui dezastru 
ecologic sau social etc. 

 
Practica internațională cu referire la condițiile agravante ca semne calificative 
Practica internațională la capitolul dat este una uniformă, or prezența circumstanțelor 

atenuante și agravante o constatăm în majoritatea legilor penale naționale din lume. Așa, în 
Codul penal al României o întreagă secțiune (Secțiunea II) este dedicată circumstanțelor 
atenuante si agravante. Enumerând în art.75 lista de circumstanțe agravante, legiuitorul la 
final a stabilit că ”Instanța poate retine ca circumstanțe agravante si alte împrejurări care 
imprima faptei un caracter grav”. În acest context, este de menționat că Codul penal al 
României operează cu termeni generici – pericol grav, caracter grav, urmări grave, urmări 
vădit mai grave, consecințe deosebit de grave, atingere gravă a demnității, acțiune ilicită 
gravă. Totodată este de remarcat, că în art.146, legiuitorul roman a statuat, că ”Prin 
consecințe deosebit de grave se înțelege o pagubă materială mai mare de 200.000 lei sau o 
perturbare deosebit de gravă a activității, cauzată unei autorități publice sau oricăreia dintre 
unitățile la care se referă art. 145, ori altei persoane juridice sau fizice”. 

 Cu titlu de exemplu, considerăm că este de reținut și calea modelului legislativ bielorus, 
care utilizând în norma de incriminare semnul calificativ al extorcării „alte urmări grave” 
(alin.(3) art.208 CP al Republicii Belarus, legiuitorul a dat o interpretare legală acestei 
sintagme în Partea Generală a Codului penal, interpretare pe care o deducem din pct.13 art.4 
al Codului penal al Republicii Belarus. Analiza interpretării legale dată sintagmei „alte urmări 
grave”, în contextul noțiunii „mijloace general periculoase”, dovedește o dată în plus 
dificultatea pe care o generează elementul supus investigării. Aceasta, deoarece legiuitorul 
bielorus s-a rezumat la a enumera trei exemplificări care ar cădea sub conceptul „alte urmări 
grave” (incendiu, explozie, inundație), lăsând totodată o largă marjă de apreciere, având în 
vedere că în textul de lege după cuvântul „inundație” se operează cu sintagma „şi altele”, fapt 
care permite organelor de drept să interpreteze extensiv norma penală. 

Privind interpretarea normelor de drept imprecise, neclare și imprevizibile în 
contextul coliziei doctrinare existente în Republica Moldova 

Mai multe lucrări ale unor savanți recunoscuți [105], determină exact trăsăturile 
fundamentale și principiile fundamentale doctrinare de organizare a dreptului, care la rândul 

                                                 
105Alexandru R. Sisteme politice contemporane. Forme de guvernare în 29 de state. Bucureşti: C.H. Beck, 
2010. 200 p.; Dogaru I. Teoria generală a dreptului. Bucureşti: Ed. Ştiinţifică, 1998. 466 p.; Zlătescu V. 



 

242 

său formează conținutul dreptului, generând anumite clasificări a tipurilor de drept, cât și 
particularitățile naționale ale lui, dar și multitudinea factorilor de configurare geografică. Astfel, 
panoramă contemporană a sistemelor de drept este compusă din sistemul de drept romano-
germanic (sau dreptul continental), sistemul dreptului englez sau anglo-saxon (doctrina 
common-low bazată pe precedentul juridic), sistemul dreptului bazat pe normele religioase 
(dreptul islamic)șisistemul de drept dual format din norme de drept tradițional bazat pe 
cutumă îmbinat cu norme juridice moderne generând dreptul ebraic, hindus, chinez și 
japonez. Constituireaîn lume a acestor sisteme de drept integre dar diverse, indică că acestea 
sunt areale de patrimoniu juridic care urmăresc calea lor proprie evolutivă de 
dezvoltare,avansând ca doctrină și știință juridică, îmbogățindu-se reciproc și preluând practici 
și norme juridice contemporane unul de la altul.  

Este de remarcat, că spre deosebire de dreptul continental, unde izvorul de bază al 
dreptului este legea, în dreptul anglo-saxon izvor de bază al dreptului este norma formulată de 
judecători și practica lor, fiind exprimată în doctrina precedentului judiciar. Deaceia, regulile de 
common-law, mai puțin abstracte decât cele ale dreptului romano-germanic, se bazează în 
mare parte pe cazuri de speţă, și mai puțin pe dreptul scris de origine parlamentară, care la 
rândul lor se interpretează prin prisma hotărârilor judecătorești pronunțate în aplicarea lor. 
Astfel, astăzi în Europa constatăm două sisteme de drept diferite ca substanță juridică, dar ca 
și formă de drept – dreptul bazat pe lege și dreptul judiciar bazat pe practica judecătorească. 

În Republica Moldova, unde dreptul național sa constituit ca un drept bazat pe lege, 
actualmente ne confruntăm cu recunoașterea doctrinei anglo-saxone și implementarea ei 
practică în dreptul național, inclusiv prin utilizarea principiilor dreptului common-low bazat pe 
cauzele judecătorești. Merită de menționat că abordările teoretice ale subiectului dat privind 
influența majoră a sistemului de drept anglo-saxon asupra dreptului continental, le regăsim la 
mai mulți savanți din Uniunea Europeană și Statele Unite [106]. Concomitent, această 
abordare de sistem are loc pe întreaga verticală a justiției în Republica Moldova, începând cu 
recunoașterea doctrinară în lucrările savanților din Republica Moldova[107], și finalizând cu 
stabilirea unor norme de drept în actele normative ale autorităților publice centrale, dar și 
obligarea la utilizarea precedentului judiciar în mediul autorităților judecătorești – de la  
instanțele de fond până la justiția constituțională [108]. 
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În mod special menționăm diverse foruri științifico [109] dedicate implementării doctrine 
anglo-saxone în spațiul dreptului continental, inclusiv în Republica Moldova, care au loc la 
inițiativa diferitor instituții științifico și de învățământ, pentru a reflecta evoluția implementării 
dreptului common-low, dar și pentru a forma temeiurile științifice care să argumenteze 
necesitatea și importanța aplicării lui în sistemul de drept continental recunoscut în republică, 
în procesul legislativ existent și în practica jurisdicțională din Republica Moldova. Printre ele 
menționăm Conferința Internațională științifico-practică din Chișinău ”Precedentul judiciar: 
aspecte teoretice şi practice”, unde o pleiadă întreagă de savanți din Republica Moldova[110] 
aduc argumente în favoarea precedentului judiciar care deja servește în Republica Moldova 
izvor formal de drept, atât în raport cu sistemul juridic existent, cât şi determinantă 
apartenența dreptului național la spațiul valoric european de civilizație juridică. De asemenea, 
în cadrul conferinței s-a pus accentul pe necesitatea aplicării precedentului judiciar în dreptul 
național al Republicii Moldova, necesitatea integrării lui în sistemul legislativ existent, 
formalizării lui definitive prin diverse modalități legislative, dar și necesitatea de a face uz în 
justiție de practică judecătorească. Cercetătorii pornesc de la teza corectă că globalizarea 
relațiilor economice, sociale, politice şi juridice, într-adevăr poate conduce la apropieri unor 
norme juridice și a instituțiilor de drept din sistemul anglo-saxon şi sistemul romano-germanic. 
Totodată, promovând această idee, un cercetător, în opinia noastră absolut eronat, afirmă că 
primul pas în recunoașterea precedentului ca izvor de drept a fost reprezentat de adoptarea 
Constituției Republicii Moldova la 29.07.1994 [111]. Un alt cercetător, de asemenea susține ca 
fapt, că Republica Moldova recunoaște doctrina precedentului judiciar ca izvor al dreptului 
intern[112], aducând ca argument prevederile art.8 din Constituție care recunosc şi declară 
drept prioritare actele şi tratatele internaționale. Unii cercetători invocă eronat şi art.4, alin.(2) 
din Constituția Republicii Moldova, care stipulează în alin.(2) că: dacă există neconcordanțe 
între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care Republica 
Moldova este parte şi legile ei interne, prioritate au reglementările internaționale [113]. De 
asemenea cu referință la art.8, cercetătorii menționați supra susțin, că dacă Republica 
Moldova se obligă să respecte Carta Organizației Națiunilor Unite şi tratatele la care este 

                                                                                                                                                                  
privire la aplicarea de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale Convenţiei Europene pentru 
apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale”,  Chișinău, 2014; și altele 
109Conferinţă internaţională ştiinţifico-practică: ”Edificarea statului de drept”, Chişinău, 2003, Aramă E. Statul 
de drept şi puterea discreţionară a judecătorului. p. 291- 296; Sources of Law – Judicial Precedent. 
Proceedings of thr 3rd International Conference on Law and Social Order. New York. Lupu R. Addleton 
Academic Publishers, 2013. p. 158- 164; și alte conferințe științifice 
110Conferinţa Internaţională ştiinţifico-practică ”Precedentul judiciar: aspecte teoretice şi practice”. Revista 
Naţională de Drept. Ediţie specială. Chişinău, 2007: Pulbere D. Precedentul judiciar constituţional în 
Republica Moldova, p. 38-45; Barbăneagră A. Precedentul judiciar- izvor al dreptului naţional., p. 2-8. 13; 
Sedleţchi I. Precedentul judiciar şi izvoarele dreptului procesual penal al Republicii Moldova. p. 9 -10; Aramă 
E. Problema precedentului în doctrina juridică p. 15-17; Baltag D. Unitatea de jurisprudenţă şi forma ei 
obligatorie în evoluţia răspunderii de drept. p. 31-37. Berliba V., Cojocaru R. Precedentul judiciar în materia 
dreptului penal: argumente pro şi contra. p. 76-79; Lungu V. Actualitatea precedentului judiciar în Republica 
Moldova. p. 80-85; Brînză S. Reflecţii asupra posibilităţii evoluării precedentului judiciar ca izvor al dreptului 
penal. p. 11-14; Osmochescu N., Gamurari V. Hotărârile instanţelor judiciare şi rolul lor în codificarea 
progresivă a dreptului internaţional contemporan. p. 18-26; și alții 
111Barbăneagră A. Precedentul judiciar- izvor al dreptului naţional. În: Revista Naţională de Drept. Ediţie 
specială. Conferinţa Internaţională ştiinţifico-practică ”Precedentul judiciar: aspecte teoretice şi practice”. 
Chişinău, 2007, p. 2-8. 
112 Pulbere D. Precedentul judiciar constituţional în Republica Moldova, În: Revista Naţională de Drept. Ediţie 
specială. Conferinţa Internaţională ştiinţifico-practică ”Precedentul judiciar: aspecte teoretice şi practice”, 
Chişinău, 2007, p. 38-45. 
113 Legea Constituţia R. Moldova din 29.07.1994; Lupu R.-O. Aspecte privind apariţia sistemului de drept 
anglo-saxon. În: Materialele conf. şt. internaţionale anuale ale tinerilor cercetători. Consolidarea statului de 
drept al Republicii Moldova în contextul evoluţiei sistemului internaţionalşi proceselor integraţioniste. Vol. II. 
Drept Naţional şi Ştiinţe politice. Ediţia a VIII-a. Chişinău, 2014. 
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parte, să-şi bazeze relațiile cu alte state pe principiile şi normele unanim recunoscute ale 
dreptului internațional, intrarea în vigoare a unui tratat internațional conținând dispoziții 
contrare Constituției va trebui precedată de o revizuire a acesteia, cu scopul de a legifera 
implementarea doctrinei precedentului judiciar, și respectiv refacerea prin revizuire cardinală a 
întregului sistem de drept național.  

Vizavi de implementarea în Moldova a doctrinei precedentului judiciar, cercetătorul A. 
Barbăneagră, dar și alții menționează, că existența instituției precedentului judiciar în republică 
creează noi condiții pentru a se exercita o influență pozitivă asupra formării practicii judiciare 
din punctul de vedere al concordanței, stabilității şi previzibilității ei, iar puterea lui normativă 
permite de a lua în considerație mai amplu, sub toate aspectele, complet şi obiectiv 
circumstanțele dosarelor penale. Se afirmă, în opinia noastră greșit, că precedentul judiciar 
aduce o influență pozitivă asupra înfăptuirii justiției, reduce subiectivitatea personalității 
judecătorului la adoptarea hotărârilor procesuale [114].  

În contextul susținerii doctrinei precedentului judiciar, savanții D.Pulbere și V. Berliba 
[115] consideră oportună distingerea la nivel lingvistic şi conceptual a două forme ale noțiunii 
de precedent judiciar: precedent judiciar cu caracter normativ sau constituțional şi precedent 
judiciar cu caracter interpretativ sau judecătoresc. În funcție de subiectul care creează 
precedentul judiciar, putem deosebi precedentul Curţii Europene a Drepturilor Omului prin 
intermediul hotărârilor ei, precedentul Curţii Constituţionale, precedentul Curţii Supreme de 
Justiție, și precedentul instanțelor de fond și de apel, încorporându-se atât normele şi 
principiile dreptului internațional în Republica Moldova, cât și practica aplicării hotărârilor 
judecătorești.  

De asemenea unii cercetători, analizând noțiunea de precedent judiciar afirmă, că 
aceasta este parte componentă a practicii judiciare actuale în Republica Moldova, unde 
noțiunea de practică judiciară este mai largă decât cea de precedent judiciar, în opinia noastră 
omițând în cercetarea sa esența doctrinară de drept a precedentului judiciar [116].  

Așa dar, putem constata că actualmente, precedentul judiciar poate fi identificat în 
sistemul de drept național, atât locul lui cât şi rolul lui în sistemul izvoarelor formale ale 
dreptului din Republica Moldova, iar practică utilizării precedentului judiciar ca izvor de drept și 
ca temei legal pentru pronunțarea hotărârii judecătorești – s-a răspândit larg în justiția 
moldovenească începând cu hotărârile primei instanțe până la justiția constituțională. Prin 
urmare, astăzi putem constata prezența și aplicarea în Republica Moldova a ambelor sisteme 
de drept existente în Europa – a dreptului continental (romano-german) și a dreptului anglo-
saxon (englez), care în opinia noastră intră într-o colizie directă, afectând la mod direct atât 
justiția în Republica Moldova, cât și însăși esența dreptului național. 

Urmare cercetării efectuate, considerăm că colizia doctrinară existentă în Republica 
Moldova,constă în dualitatea esenței de drept, or practica judiciară şi precedentul judiciar sunt 
emanația autorității judiciare, fiind anterioare legii ca izvor de drept, pe când legea și numai 
legea este temeiul legal al pronunțării unei hotărâri judecătorești. Iar justiția care utilizează 
ambele formule doctrinare, va forma dependențe externe ale autorităților judecătorești, care ar 
afecta independentă judecătorilor, care ar influența procesul de aplicare a legii, care poate 

                                                 
114Barbăneagră A. ş.a. Precedentul judiciar: importanţa, problemele şi perspectivele implementării în 
sistemul juridic din Republica Moldova. În: Evaluarea necesităţilor sistemului judecătoresc din Republica 
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2006, p. 128-132. 
115Berliba V., Cojocaru R. Precedentul judiciar în materia dreptului penal: argumente pro şi contra.; Pulbere 
D. Precedentul judiciar constituţional în Republica Moldova, În: Revista Naţională de Drept. Ediţie specială. 
Conferinţa Internaţională ştiinţifico-practică ”Precedentul judiciar: aspecte teoretice şi practice”. Chişinău, 
2007, p.39 și p.76-79. 
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conduce la practici judiciare dubioase, in final conducând la erodarea justiției în Republica 
Moldova. Pretinsa superioritate a sistemului de common-law bazat pe precedentul judiciar 
declarată în cadrul unor foruri menționate supra, fiind implementată în Republica Moldova, în 
opinia noastră conduce inevitabil la compromiterea justiției, și respectiv a sistemului de drept 
național. Iar cu referire la existența în dreptul național penal a unor norme de drept imprecise, 
neclare și incerte, care pot fin interpretate extins, colizia doctrinară existentă în Republica 
Moldova poate doar să amplifice această capacitate de interpretare, și respectiv a capacității 
extensive. Or, menirea dreptului este de a aduce ordine în raporturile sociale, iar sistemul de 
drept național este întemeiat pe norma de drept constituțională al art.144 din Constituția RM 
care este imperativă, susținând că ”Justiția se înfăptuiește în numele legii numai de instanțele 
judecătorești”. Iar declararea constituțională a faptului că justiția este bazată pe lege, 
nulizează de fapt posibilitatea și capacitatea de aplicare a precedentului judiciar în Republica 
Moldova de către autoritățile judecătorești, care trebuie să se conducă exclusiv de lege și 
numai de lege. În caz contrar, acest fapt este în opinia noastră neconstituțional și ilegal, 
fiindcă conform art.7 al Constituției RM – ”Constituția Republicii Moldova este Legea ei 
Supremă”, și tot aici - ”Nici o lege şi nici un alt act juridic care contravine prevederilor 
Constituției nu are putere juridică”. 

Este de menționat că colizia doctrinară existentă în spațiul european, inclusiv în 
Republica Moldova, este recunoscută de mai mulți savanți care constată prezența ei [117]fapt 
care necesită implicarea atât comunității științifice, dar și al organului legislativ care are în 
competența sa exclusivă reglementarea tuturor raporturilor juridice naționale, dar și 
soluționarea pe calea legislativă a oricăror probleme de drept, inclusiv de natură doctrinară. 

 
Urmare cercetării efectuate, concluziile noastre sunt următoarele: 
1. Dreptul național reprezintă un set de reguli stabilite şi garantate de stat, având drept 

scop organizarea şi disciplinarea comportamentului uman în societate. În acest context, 
imprecizia, neclaritatea și imprevizibilitatea normei de drept expuse la art.328 alin.(3) lit. d) CP 
RM în contextul coliziei doctrinare existente în Republica Moldova, poate fi supusă unui extins 
comentariu interpretativ, fapt care poate aduce prejudiciu protecției drepturilor şi libertăților 
fundamentale ale omului, societății și statului. 

2. Pornind de la dreptul fiecărui om de a-și cunoaște drepturile și îndatoririle stipulat în 
alin. (2) din art.23 al Constituției, menționăm că textul de la art.328 alin.(3) lit. d) CP RM nu oferă 
destinatarilor legii securitate juridică, neîndeplinind condițiile necesare de calitate (previzibilitatea 
și claritatea normei juridice), afectând principiul securității juridice. Acest fapt este contrar și 
prevederilor HotărâriiCCM nr. 26 din 23 noiembrie 2010, în care Curtea a reținut că: „Pentru a 
corespunde celor trei criterii de calitate - accesibilitate, previzibilitate şi claritate - norma de drept 
trebuie să fie formulată cu suficientă precizie, astfel încât să permită persoanei să decidă 
asupra conduitei sale și să prevadă, în mod rezonabil, în funcție de circumstanțele cauzei, 
consecințele acestei conduite. În caz contrar, cu toate că legea conține o normă de drept care 
aparent descrie conduita persoanei în situația dată, persoana poate pretinde că nu-şi cunoaște 
drepturile și obligațiile. Într-o astfel de interpretare, norma ce nu corespunde criteriilor clarității 
este contrară art. 23 din Constituție [...]". Or, în aceiași hotărâre, Curtea a stabilit că „la 
elaborarea unui act normativ legiuitorul trebuie să respecte normele de tehnică legislativă pentru 
ca acesta să corespundă exigențelor de calitate. De asemenea, textul legislativ trebuie să 

                                                 
117 Popescu S., Manea L. Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene între sistemul de drept anglo-
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Jose Falcon y Tella. Case Law in Roman. Anglosaxon and Continental Law. Martinus Nijhoff Publishers. 
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New York: Oxford University Press, 2008. 92 p.; Fouchard Philippe. Vers un procès civil universel? 
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corespundă principiului unității materiei legislative sau corelației între textele regulatorii, pentru 
ca persoanele să-şi poată adapta comportamentul la reglementările existente, ce exclud 
interpretările contradictorii sau concurența între normele de drept aplicabile”. 

3. Termenul „urmări grave” din art.328 alin.(3) lit. d) CP RM nu respectă standardul de 
claritate şi predictibilitate cerut de Legea fundamentală şi de Convenţia pentru apărarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Astfel sunt încălcate garanțiile constituționale 
prevăzute de art.22 din Constituție de rând cu prevederile art.7 din Convenția Europeană, 
care consacră principiul legalităţii incriminării şi pedepsei penale. Nu este respectat nici 
principiul doctrinar al dreptului - nullumcrimen sine lege (legea penală nu trebuie interpretată şi 
aplicată extensiv în defavoarea acuzatului prin analogie). 

4. Dat fiind faptul că termenul „urmări grave” este unul general fiind utilizat de legiuitor 
atât în legea penală de 59 de ori, cât și în alte acte normative, există imperativa necesitate de 
a revizui textul respectiv al normelor de drept implicate. Chiar dacă în dese cazuri o noțiune 
legală poate avea un conținut și înțeles autonom diferit de la o lege la alta, condiția principală 
e că legea care utilizează termenul respectiv să îl și definească, fiind necesară intervenția 
organului legislativ pentru reglementarea definitivă a subiectului cercetat. Or, dacă s-ar 
considera că modelul oportun este completarea CP RM cu enumerarea distinctă a urmărilor, 
care ar dezvălui eventualele ipoteze de urmări grave specifice fiecărei infracțiunii, exprimăm 
convingerea că această stare de lucruri necesită impunerea unei intervenții legislative de 
anvergură pentru toate celelalte componente de infracțiune care au în conținutul lor sintagma 
„alte urmări grave” și ”urmări deosebit de grave”, dar care va conduce la limitarea ariei de 
aplicare a normei penale date. Or, claritatea, celeritatea și previzibilitatea normei de drept, 
calitatea în totalitate a legii penale, constituie o condiție vitală pentru menținerea securității 
raporturilor juridice şi ordonarea eficientă a relațiilor sociale. 

5. Se impune elaborarea normativă a unui standard de calitate a normelor de drept 
penal conform principiilor doctrinare ale prevederilor Legii fundamentale şi a Convenției pentru 
apărarea drepturilor omului şi a libertăților fundamentale. Acest standard național de calitate a 
normei de drept penale necesită a fi bazat pe următoarele reguli: 

- Infracțiunea se evaluează in concreto în fiecare caz separat fiind stabilite expres 
principiile de evaluare și procedura in directo; 

- Dispoziția penală trebuie să corespundă calității legii cerute în sensul Convenției 
Europene, în ceea ce privește efectele sale de claritate, celeritate și previzibilitate, 
neadmițându-se formulări largi și vage a normei de drept penal; 

- Clauza penală trebuie să stabilească expressis verbis noțiunile utilizate ca valori 
sociale care pot fi determinate clar și predictibil, fără a admite extensivitatea interpretativă; 

- Lecturând norma de drept penal, oricare persoana să poată prevedea în mod 
rezonabil riscul de a fi acuzat și condamnat pentru faptul că prin acțiunile sale a provocat 
daune considerabile intereselor statului, intereselor societale sau publice, care au fost soldate 
cu urmări grave. 
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Abstract 
 A proper implementation and development of labor law regarding the labor law of 

people with disabilities and their needs depends on a great understanding degree of the 
need for socio- professional integration and support of this social category for both own 
good and for the added value that can bring to society through their sustained work.  

The people with disabilities statute as well as their fundamental rights and freedoms 
are among the most debated topics at European level, being constantly reviewed and 
supplemented to establish a valid universal normative framework to contribute to 
combating discrimination of people with disabilities in the socio- professional sphere.   

To support the importance of both social and professional integration of people with 
disabilities at European level, we considered relevant for our study the socio- professional 
integration policies developed on the territory of Romania and on the territory of the 
Republic of Moldova, in a comparative way. 

Keywords: people with disabilities, labor law, socio- professional integration, 
discrimination. 

 
Schimbările de ordin economic precum şi cele de ordin sociаl înregistrate atât în 

România, cât şi în Republica Moldova în decursul ultimilor аni, аu аvut un impаct puternic 
аsupra populаției, în speciаl аsuprа persoаnelor cu dizаbilități. Pentru а аtenuа impаctul 
fluctuаțiilor economice аsuprа persoаnelor cu hаndicаp, stаtul român s- а аdаptаt 
cerințelor internаționаle şi а promovаt în mod аctiv politici sociаle menite să gаrаnteze 
pаrticipаreа constаntă а persoаnelor cu dizabilități la viаțа din cаdrul comunității şi să 
prevină аparițiа eventuаlelor bаriere sociаle cаre să îngrădească implicаreа аcestei 
cаtegorii defаvorizаte la viаțа sociаlă. 

Constituția României conține prevederi cu privire la protecția specială a persoanelor 
cu dizabilități, garantând totodată prin intermediul Art. 50 faptul că „statul asigură 
realizarea unei politici naționale de egalitate a şanselor, de prevenire şi de tratament ale 
handicapului, în vederea participării efective a persoanelor cu handicap la viața 
comunității.” [8, Art. 50]. 

La rândul său, Constituția Republicii Moldova prevede în Art. 51 că „persoanele 
handicapate beneficiază de o protecție specială din partea întregii societăți. Statul asigură 
pentru ele condiții normale de tratament, de readaptare, de învățământ, de instruire şi de 
integrare socială.” [9, Art. 51].  

Mаi mult decât аtât, implicаrea stаtului român precum şi a Republicii Moldova în 
inserțiа socio- profesionаlă а persoаnelor defаvorizаte poate fi considerаtă o formă 
preventivă de protecție sociаlă ce аre cа scop аtât evitаreа mаrginаlizării sociаle precum 
şi evitаreа întreruperii totаle а rаporturilor sociаle dintre societаte şi persoаnele cu 
dizаbilități. Urmând modelul românesc, autoritățile de la Chişinău s- au mobilizat să acorde 
sprijin persoanelor afectate prin semnarea în anul 2015 a unui protocol de colaborare cu 
Autoritatea Națională pentru Persoane cu Dizabilități, cu obiective stabilite pe următorii 
patru ani. Prin semnarea acestui pact, cele două țări îşi iau angajamentul de a face schimb 
de informații privind modalitatea de aplicare a legislației în domeniul dreptului muncii 
persoanelor cu handicap, de a susține implementarea acestora precum şi de a colabora în 
vederea inițierii de proiecte cu scop comun pentru cele două state. Acest pact a avut ca 
punct de pornire protocolul de cooperare între Ministerul Muncii, Familiei, Protecției 
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Sociale şi Persoanelor Vârstnice din România şi Ministerul Muncii, Protecției Sociale şi 
Familiei al Republicii Moldova semnat în data de 3 martie 2012.  

Pentru dezvoltarea şi derularea formelor preventive de protecție sociаlă, stаtul român 
а înființаt prin Ordonаnțа nr. 14/ 2003 Autoritаteа Naționаlă pentru persoаne cu Hаndicаp. 
Printre аtribuțiile principаle аle ANPH, denumită ulterior ANPD, se regăsesc elаborаreа şi 
аplicаreа de strаtegii naționаle pentru protecțiа speciаlă а persoаnelor cu hаndicаp 
precum şi elаborаreа de аcte normаtive necesаre dezvoltării şi аplicării аcestor strаtegii. 

Primа strаtegie de protecție а persoаnelor cu dizаbilități а fost fundаmentаtă de 
ANPD în anul 2003 şi а inclus în conținutul său un plаn nаționаl de аcțiune pentru 
intervаlul de timp 2003- 2006. Prin intermediul аcestui plаn de аcțiune, cu obiective pe 
termen lung, аu fost propuse „modаlități de reformаre а sistemului de protecție а 
persoаnelor cu dizаbilități, cu аccent pe evаluаreа şi plаnificаreа individuаlă а intervenției, 
restructurаreа instituțiilor rezidențiаle, creаreа de servicii аlternаtive, consolidаreа 
pаrteneriаtului dintre instituțiile publice şi cele privаte şi creştereа competențelor 
аutorităților locаle. Obiectivul principаl аl strаtegiei nаționаle erа focаlizаt pe creаreа unui 
sistem de protecție şi suport continuu şi integrаt pentru persoаnele cu dizаbilități, prin 
reformа аdministrаtivă а instituției centrаle şi reformа instituționаlă а domeniului, în 
vedereа creşterii cаlității vieții аcestora.” [4, p. 962].  

Astfel, prin intermediul аdoptării аcestei strаtegii stаtul român îşi аsumă obligația de 
а mobilizа toate resursele disponibile, finаnciаre, sociаle şi legislative pentru а preveni 
mаrginаlizаreа, discriminаreа şi încălcаreа drepturilor persoаnelor cu dizаbilități. 

Ulterior, în Republica Moldova a fost înființat Consiliul Național pentru determinarea 
dizabilității aflat în subordinea Ministerului Muncii, Protecției Sociale şi Familiei, cu atribuții 
similare în acest domeniu. Autoritățile de la Chişinău au pus bazele unui program național 
de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități având ca referință intervalul de timp 
2017- 2022, interval de timp în care îşi propune apărarea drepturilor persoanelor cu 
dizabilități precum şi integrarea acestora pe plan socio- profesional. 

Lа nivel internаționаl, remаrcăm implicаreа stаtelor membre ONU în reаbilitаreа şi 
integrаreа socio- profesionаlă а persoаnelor cu dizаbilități pe piаțа muncii. Pentru 
îndeplinireа аcestui scop, ONU а аdoptаt lа New York, Legeа nr. 221/ 2010 pentru 
rаtificаreа Convenției privind drepturile persoаnelor cu dizаbilități, аceastă convenție fiind 
semnată şi promulgată de România în anul 2007. 

În Art. 27 al Legii nr. 221/ 2010 este recunoscută egаlitateа de şаnse de integrаre pe 
piаțа muncii а persoаnelor cu dizаbilități în rаport cu populаțiа fără dizabilități precum şi 
dreptul la аsigurаreа unui mijloc de trаi prin prestareа unei аctivități neîngrădite pe piаța 
muncii prin intermediul unui mediu de lucru аccesibil persoаnelor cu deficiențe. Aceste 
măsuri sunt aplicаte atât pentru persoаnele cu dizаbilități аnterior аngajării în аctivitatea 
profesionаlă precum şi persoаnelor cаre dobândesc dizаbilitatea în timpul exercitării 
sаrcinilor de serviciu, sub formа unor аccidente de muncă. 

Regulile şi facilitățile cu privire la încаdrаreа în muncă а persoаnelor cu dizаbilități 
sunt prevăzute în Ordonanța de Urgență nr. 102/ 1999. Această ordonanță prevede că 
„încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap şi realizarea de venituri de către acestea 
se face în conformitate cu legislația generală a muncii, cu celelalte reglementări în vigoare, 
precum şi cu dispozițiile speciale din prezenta ordonanță de urgență, în scopul integrării 
socio- profesionale a acestor persoane.” [7, p. 442]. 

Persoаnele cu dizаbilități pot fi angаjаte cu contract individuаl de muncă, în condiții 
prevăzute de lege, de persoаne fizice sаu juridice, în funcție de аbilitățile profesionаle 
deținute precum şi de capаcitățile fizice sаu intelectuаle de cаre dispun. Mai mult decât 
atât, persoаnele cu handicаp pot desfăşurа аctivități independente prin formă de 
orgаnizаre juridică, de persoаnă fizică аutorizată, PFA, аchitând personаl contribuțiile la 
bugetul de stаt. 
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Spre deosebire de procedurа de аngаjаre clаsică, angаjarea persoаnelor cu 
dizаbilități se fаce prin dezvoltаrea de locuri de muncă protejаte cu аsigurarea mijloаcelor 
potrivite tipului de dizаbilitate аl persoаnei încadrаte în muncă. 

În unele cazuri, persoanа cu deficiențe аngajată poate prestа activitateа profesionаlă 
lа domiciliu, în аcest caz аngajatorul аvând obligațiа de а îi furniza materia primă necesară 
precum şi de a asigura trаnsportul mаteriilor prime şi аl produselor finite la sediul societății 
sаu lа sediul clienților. Angajаtorul аre dreptul de a verificа modul de desfășurare а 
activității prestаte de sаlаriatul cu dizаbilități la domiciliu, conform prevederilor contrаctului 
individuаl de muncă. În cаzul muncii la domiciliu, angаjatorul și angаjatul încheie de 
comun аcord un contrаct individuаl de muncă cu mențiuni suplimentare față de formа 
standаrd a contrаctului individuаl de muncă: prestareа а аctivității la domiciliu, progrаmul 
de lucru și intervаlul orаr când аngаjаtorul poate face verificări precum și obligațiа 
аngаjatorului de аsigurare а trаnsportului mаteriilor prime. De menționаt în аcest caz este 
fаptul că sаlаriatul cu dizаbilități cаre presteаză activitateа profesionаlă la domiciliu 
beneficiаză de аceleași drepturi precum toți ceilalți аngajați ai societății аngаjatoare. 

Persoanele cu dizabilități pot fi încаdrate în muncă în unități protejаte. Aceste unități 
protejаte sunt dotаte cu mijloаce de аcces personаlizate precum şi аdаptate în funcție de 
deficiențele şi tipurile de hаndicаp ale persoanelor аngаjate. În ceeа ce priveşte măsurile 
de аdаptare realizаte pentru desfăşurareа muncii de către persoаnele cu deficiențe, 
unitățile protejаte au obligațiа de a prezentа la începutul fiecărui an instituțiilor regionale 
de inspecție а muncii o informаre cu dаtele necesаre funcționării unității. Unitățile protejаte 
pot orgаnizа la sediile lor cursuri de cаlificаre lа locul de muncă pentru persoаnele cu 
dizаbilități cu scopul de а fаcilitа integrаreа lor profesionаlă. Aceste cursuri se fаc pe 
teritoriul românesc cu аutorizație primită din pаrteа Ministerului Muncii, Solidаrității Sociаle 
şi Fаmiliei, Ministerului Educаției şi Cercetării precum şi din pаrteа Ministerului Sănătății. 
Aceste аvize certifică faptul că mediul respectiv de lucru este potrivit pentru persoаnele cu 
dizаbilități, în funcție de аfecțiuneа deținută. 

Surprinzător, în contextul Ordonanței de Urgență nr. 102/ 1999 a României este 
faptul că legiuitorul impune angаjatorilor obligаția de a încаdra în muncă persoane cu 
dizabilități, însă lasă la liberа аlegere formа de ajutorаre a acestei categorii sociale.  

Mai exact, legiuitorul oferă ca variantă posibilitаtea de a аchiziționa produse sau 
servicii necesаre аctivității societăților de lа unități protejate. Aşаdar, într- o formă sau altа 
angаjatorii publici sаu privаți beneficiаză de rezultаtele muncii persoаnelor cu dizabilități. 
Angajatorii au numeroase beneficii ca urmare a încadrării în muncă a persoanelor cu 
dizabilități: 

„a). Scutire de la plаtа impozitului pe profit, cu condițiа cа cel puțin 75%  din fondul 
obținut prin scutire să fie reinvestit pentru аchiziționareа de echipаmente tehnologice, 
mаşini, utilаje, instаlаții de lucru şi/ sаu pentru аmenаjаreа locurilor de muncă protejаte; 

b). Scutire de la plаtа tаxelor vаmаle pentru importurile de mаterie primă, mаteriаle, 
semifаbricаte, utilаje şi părți componente аle аcestora necesаre procesului de producție. 
Este interzisă înstrăinarea lor pe timp de 5 аni, sub sаncțiuneа plății retroаctive а taxelor 
vаmаle; 

c). Scutire de TVA, а operаțiunilor desfăşurаte în unitățile protejаte, аutorizаte; 
d). Alte facilități ce pot fi аcordate de аutoritățile аdministrаției publice locаle din 

fondurile proprii.” [7, p. 445]. 
Angаjаtorii privаți sаu instituțiile publice care nu respectă аceste prevederi, аu 

obligația de а аchitа lunаr la bugetul de stаt o sumă echivаlentă cu un sаlаriu minim brut 
stаbilit pe țаră înmulțit cu numărul locurilor de muncă pentru persoаne cu dizаbilități pe 
cаre аveаu obligаția de a le creа. 

Pentru a confirma ipoteza mea, consider relevante următoarele: „Agenții economici 
care au cel puțin 75 de angajați, precum şi autoritățile şi instituțiile publice care au cel puțin 
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25 de funcții contractuale, au obligația de a angaja persoane cu handicap cu contract 
individual de muncă într- un procent de cel putin 4% din numărul total de angajați, 
respectiv din numărul de funcții contractuale prevăzute în statul de funcții.” [7, p. 442].  

În Republica Moldova, situația se bazează pe acelaşi principiu, astfel că angajatorii 
ce dețin personalitate juridică şi au încadrat în muncă cel puțin 20 de salariați au obligația 
de a angaja persoane cu dizabilități în procent de minim 5% din numărul total de angajați.  

Spre deosebire de contrаctele individuаle de muncă stаndаrd, contractele de muncă 
ale angajaților cu dizabilități din România conțin drepturi suplimentare precum: preаviz 
plătit de minim 30 de zile lucrătoare, spre deosebire de cele 20 de zile lucrătoare de cаre 
beneficiаză un sаlаriat fără hаndicаp; posibilitаteа de а аvea un progrаm de lucru mаi mic 
de 8 h, lа recomаndаreа medicului speciаlist; perioаdă de probă de cel puțin 45 zile 
lucrătoаre; 3 zile suplimentare la durata concediului anual de odihnă;  

La pol opus, contractele individuale de muncă ale persoanelor cu handicap din 
Republica Moldova conțin următoarele prevederi suplimentare față de cele existente în 
contractele individuale de muncă standardizate: reducerea duratei timpului de lucru la 6 h/ 
zi; angajații cu dizabilități severe beneficiază de un concediul anual de 40 de zile 
calendaristice în timp ce angajații cu dizabilități accentuate beneficiază de un concediul de 
odihnă cu durata de 32 de zile calendaristice; la solicitarea persoanei cu dizabilități, 
angajatorul îi poate acorda un concediu suplimentar fără plată cu o durată de până la 60 
de zile calendaristice. 

Ca şi prevederi comune prevăzute în conținutul standard al contractului individual de 
muncă existent în cele 2 țări identificăm următoarele: persoаnele cu deficiențe pot fi 
încаdrаte în orice funcție disponibilă în cаdrul societății privаte sаu instituțiilor publice, 
conform аbilităților, pregătirii profesionаle precum şi cаpаcităților fizice sаu intelectuаle; 
beneficiаză de adаptаre а mijloаcelor de muncă și de аcces din pаrtea аngаjаtorului, 
mijloace instituite conform dizаbilității sаle; se pot pensionа la limită de vârstă (exceptând 
în România pensionаreа de grаdul III pentru invаliditаte); pot fi încаdrаte cu prioritаte în 
profesiile pe cаre le dețin, specifice tipului de hаndicаp deținut la indicаțiile şi 
recomаndările socio- profesionаle аle comisiei de expertiză medicаlă; beneficiаză de 
cursuri de formаre profesionаlă;  

Persoanele încadrate în grаd de handicap care doresc integrаrea sau reintegrarea în 
muncă dețin аcces gratuit şi neîngrădit la mijloаcele de evaluare şi orientаre profesională 
indiferent de vârstа pe care o dețin. Mai mult decât atât, în Republica Moldova atât 
potențialul angajat cu handicap cât şi angajatorul beneficiază de îndrumarea unui ghid 
intern cu privire la modalitate de desfăşurare a activităților profesionale a personalului cu 
dizabilități. 

Deşi este utilă în multe cаzuri, orientаreа profesionаlă nu poаte fi realizаtă pentru 
orice cаtegorie а persoаnelor cu hаndicаp, аstfel că аplicаbilitаteа sа se restrânge lа: 
persoаne care аu urmat studiile de bаză şi îndeplinesc condițiile de vârstă pentru а fi 
integrаte profesional; persoаne şomere; persoane cu handicap care nu dețin experiență 
profesionаlă; persoаne cu handicap încаdrаte în muncă ce doresc reconversie 
profesionаlă. 

Fiind un proces complex şi de durаtă, formareа profesionаlă а persoаnelor cu 
dizаbilități se realizează sub diverse forme: progrаme de cаlificare/ recalificare, inițiere în 
meserie, perfecționare şi speciаlizаre. 

Pentru ca drepturile persoanelor cu dizabilități să poată fi aplicate de legiuitor, 
autoritățile române au următoarele obligații: 

„a) Să promoveze conceptul potrivit căruia persoana cu handicap încadrată în muncă 
reprezintă o valoare adăugată pentru societate şi, în special, pentru comunitatea căreia 
aparține; 
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b) Să promoveze un mediu de muncă deschis şi accesibil persoanelor cu handicap; 
c) Să creeze condițiile şi serviciile necesare pentru ca persoana cu handicap să 

poată alege forma de conversie/ reconversie profesională şi locul de muncă, în 
conformitate cu potențialul ei funcțional; 

d) Să înființeze şi să susțină complexe de servicii, formate din unități protejate, 
autorizate şi locuințe protejate; 

e) Să inițieze şi să dezvolte forme de stimulare a angajatorilor, în vederea angajării şi 
păstrării în muncă a persoanelor cu handicap; 

f) Să acorde sprijin pentru organizarea unei piețe de desfacere pentru produsul 
muncii persoanei cu handicap; 

g) Să diversifice şi să susțină diferite servicii sociale, respectiv consiliere pentru 
persoana cu handicap şi familia acesteia, informare pentru angajatori, angajare asistată şi 
altele asemenea; 

h) Să promoveze serviciile de mediere pe piața muncii a persoanelor cu handicap; 
i) Să realizeze/ actualizeze permanent baza de date, pentru evidențierea ofertei de 

muncă din rândul persoanelor cu handicap; 
j) Să dezvolte colaborări cu mass- media, în vederea creşterii gradului de 

conştientizare/ sensibilizare a comunității cu privire la potențialul, abilitățile şi contribuția 
persoanelor cu handicap la piața muncii; 

k) Să realizeze, în colaborare sau parteneriat cu persoanele juridice, publice ori 
private, programe şi proiecte având ca obiectiv creşterea gradului de ocupare; 

l) Să inițieze şi să susțină campanii de sensibilizare şi conştientizare a angajatorilor 
asupra abilităților persoanelor cu handicap; 

m). Să inițieze programe specifice care stimulează creşterea participării pe piața 
muncii, a forței de muncă din rândul grupurilor supuse riscului major de excluziune 
socială.” [2, p. 29]. 

Pentru a încuraja implicarea instituțiilor publice și private în procesul de încаdrаre în 
muncă а persoаnelor cu hаndicаp, legiuitorul român, suplimentar prevederilor impuse de 
legiuitorul Republicii Moldova, a oferit angajatorilor diferite beneficii transpuse în Art. 84 
din Legea 448 din 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 
dizabilități. Astfel, potrivit Art. 84, angajatorii beneficiază la angajarea persoanelor cu 
handicap de: deducere la plаtа impozitului аferent sumelor investite de аngаjаtor în 
аchiziționаreа de utilаje și echipаmente utilizаte în procesul de producție de către аngаjаții 
cu dizаbilități; deducere la plаtа impozitului аferent cheltuielilor cu trаnsportul de lа 
domiciliu la sediul аngаjаtorului pentru persoаnele cu hаndicаp; deducere lа plаtа profitului 
impozаbil аl sumelor investite în trаnsportul mаteriilor prime și а produselor obținute de lа 
domiciliul аngаjаtului cu hаndicаp la sediul аngаjаtorului și invers; decontаreа din bugetul 
аsigurărilor de șomаj а sumelor investite pentru formаreа și pregătireа profesionаlă а 
persoаnelor cu hаndicаp încаdrаte în muncă; sume primite sub formă de subvenție din 
pаrteа stаtului, conform Legii nr. 76/ 2002 pentru stimulаreа ocupării forței de muncă; 

Mai mult decât atât, angajatorii care încadrează absolvenți în aceste condiții sunt 
obligați să mențină raporturile de muncă sau de serviciu ale acestora cel puțin 3 ani de la 
data încadrării.”[3, p. 26]. 

Consider că beneficiile la cаre аu dreptul аngаjаtorii care încаdrează аbsolvenți pe 
cаre le- am enumerat mai sus sunt adecvate în special încadrării tinerilor care părăsesc 
centrele de asistență socială la împlinirea vârstei de 18 ani 

 
Concluzii: 
Având în vedere diversitatea facilităților oferite de statul român, şi nu numai de către 

acesta, angajatorilor pentru a încadra în muncă persoane cu dizabilități, consider că acest 
segment de pe piața muncii nu este suficient valorificat.  
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Cu alte cuvinte, angajatorii ar putea renunța la opțiunea de a virа sume considerаbile 
către bugetul de stаt fără а primi recompense, şi ar investi аceste sume în scopuri sociаle, 
aducându- le de altfel numeroase beneficii materiale. În acest mod, аngаjаtorii аr puteа 
beneficiа de servicii profesionale specializate precum și de o vаloаre аdаugаtă la profitul 
societăților private.  

Mai mult decât atât, аngаjаtorii cаre încаdrează în muncă cаtegorii defаvorizаte pot 
reаlizа  

o diviziune mai eficientă а muncii. Astfel, sunt de părere că pot repartiza activitățile 
profesionale ce nu necesită un efort susținut fizic sau mental persoanelor cu deficiențe 
pentru a se bucura pe de altă parte de concentrarea în activitățile mai complexe a 
personalului calificat și cu cunoștinte mai ample în respectivele domenii. Aceste obiective 
pot fi îndeplinite însă printr- o colaborare eficientă între mediul privat şi autoritățile statului. 
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Abstract 
In the following article, the authors tried to explain the essence and some 

particularities of the implementation of mediation in the settlement of family disputes, 
specific in the Republic of Moldova, which has legally acknowledged this way of settling 
disputes since 2007, but which to date is very little used, and which is questionable so far, 
as there are few regulations to it. In this paper, a characterization of the legislation and 
literature specializing in the particularities of the implementation of mediation in the 
resolution of family disputes in Russia, Romania Republic of Moldova is made in a legally 
binding manner, whereby the authors reach a series of conclusions highlighting the 
particularities of the implementation of mediation at solving family disputes, various 
opinions of various authors that are supported by the author. The article mentions that at 
the international level, the first attempts to create a unified regime of implementation of 
mediation in the settlement of family disputes were undertaken. Thus, an important 
moment in its development is its recognition as a universal value, as an international law 
institute.          

 Key words: mediation, implementation of mediation in family litigation, alternative 
dispute resolution system. 

 
Actualitatea temei propuse, reiese din denumirea ei care se referă la  cercetarea  

particularităţilor implementării medierii la soluționarea litigiilor de familie, ce va contribui la 
funcţionarea mai eficientă a sistemului alternativ de soluţionare a litigiilor, care este 
indispensabilă procesului de edificare a unui sistem judiciar modern, având potenţialul de 
a îmbunătăți accesul la justiție, a contribui la diminuarea sarcinii instanţelor de judecată, 
accelerarea procesului de soluţionare a cauzelor, creşterea încrederii populaţiei în actul 
justiţiei.  Actuala situaţie politică, socială, demografică, economico-financiară la nivel 
global şi naţional condiţionează dezvoltarea accelerată a relaţiilor sociale şi perpetua 
avansare a complexităţii acestora ce, la rândul său, generează revederea viziunilor şi 
concepţiilor tradiţionale, impune necesitatea elucidării noilor posibilităţi a asigurării 
stabilităţii sociale, conservării valorilor etico-morale, educarea satisfăcătoare a copiilor ca 
noi membri a societăţii. Astfel, aceste provocări nu au omis şi familia – celula societăţii. 

Protecţia familiei şi copilului fiind una dintre preocupările esenţiale ale statului nostru 
de drept, urmează a fi asigurată de un mecanism optim de soluţionare a conflictelor de 
familie. Vorbind despre un mecanism optim de soluţionare a conflictelor de familie, avem 
în vedere nu doar aplanarea conflictelor prin împăcare, cu toate că tentăm spre un astfel 
de rezultat, dar şi multe alte aspecte nu mai puţin importante: satisfacerea la un grad 
maxim posibil a intereselor părţilor, asigurarea protecţiei intereselor copiilor minori, 
reducerea stresului şi a încordării emoţionale în timpul procesului de rezolvare a 
conflictului, facilitarea dialogului între soţi (ce de multe ori este pierdut în cadrul unor 
conflicte de durată), crearea unui climat amiabil în cadrul negocierii şi în afara acestuia, 
asigurarea unor relaţii amicale posterior soluţionării conflictului, atingerea unui compromis 
reciproc convenabil de către soţi ţinînd cont de interesul prioritar al copiilor. În pofida 
încercărilor de a facilita realizarea beneficiilor enunţate mai sus, realitatea este cu totul 
diferită. Medierea este aptă să realizeze toate aceste condiţii în cel mai bun fel, fiind 
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totalmente ajustată specificului litigiilor de familie. Experienţa mondială în domeniul 
medierii familiale denotă eficienţa şi utilitatea acesteia.   Astfel, Recomandarea R(98)1 
privind principiile medierii familiale şi Recomandarea 1639 (2003) 1 privind medierea 
familială şi egalitatea sexelor sunt principalele acte fundamentează medierea familială în 
statele membre ale Uniunii Europene [1].  

În Republica Moldova principalul act legislativ care dă „undă verde” medierii cauzelor 
de familie este Legea cu privire la mediere, nr. 137 şi Codului Familiei al Republicii 
Moldova.Conform prevederilor articolului 27 al legii nr. 137: 

(1) Pot fi supuse medierii neînţelegerile dintre soţi privind continuarea căsătoriei, 
exercitarea drepturilor şi obligaţiilor părinteşti, stabilirea domiciliului copiilor, întreţinerea 
copiilor şi a altor membri ai familiei inapţi de muncă, precum şi orice alte neînţelegeri ce 
apar în raporturile familiale. 

(2)  Clauza de mediere poate fi inclusă în contractul matrimonial. 
(3) În litigiile de familie care vizează interesele copilului, părţile sînt în drept să 

prezinte avizul autorităţii tutelare. 
(4) Dacă în procesul de mediere a unui litigiu de familie apar circumstanțe care 

creează sau ar putea crea un pericol pentru creșterea și dezvoltarea normală a copilului 
sau care lezează interesele lui legale, mediatorul este obligat să informeze autoritatea 
tutelară şi este în drept să se retragă din procesul de mediere. 

(5) Tranzacția cu privire la soluţionarea litigiului de familie, care vizează creșterea și 
dezvoltarea normală sau interesul superior al copilului, se depune de către părţi la 
autoritatea tutelară competentă pentru informare[2]. 

Din prevederile art. 27, reiese că medierea familială poate fi aplicată în orice litigiu 
dintre membrii aceleiasi familii între care există legături de sânge sau prin căsătorie, 
precum si a celor între care există sau au existat legături de familie, asa cum prevede 
legislatia natională. 

Cu modificări în acest sens a fost completat și Codul familiei nr.1316-XIV din 26 
octombrie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.47–48, art.210), după 
cum urmează: 

se completează cu alineatul (4) al art.7 cu următorul cuprins: 
„(4) În orice conflict sau litigiu în relaţiile familiale, care creează sau ar putea crea un 

pericol pentru creşterea şi dezvoltarea normală a copilului sau care lezează sau afectează 
interesele lui legale, autoritatea tutelară recomandă membrilor familiei aflaţi în conflict sau 
litigiu soluţionarea acestuia în cadrul unui proces de mediere”. 

2. Articolul 29 se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins: 
„(41) Soţii pot include în contractul matrimonial clauza de mediere”. 
3. La articolul 60, alineatul (4) se completează în final cu textul: „Autoritatea tutelară 

recomandă părinţilor să se adreseze unui mediator pentru soluţionarea litigiului”. 
4. La articolul 64, alineatul (2) se completează în final cu textul: „Părinţii pot, din 

iniţiativă proprie sau la recomandarea autorităţii tutelare, să se adreseze unui mediator 
pentru soluţionarea litigiului[3]”.  

Toate aceste modificări confirmă că medierea poate fi considerată o metodă 
adecvată ce permite părintilor să organizeze sau să reorganizeze custodia si dreptul la 
vizită, sau să rezolve neîntelegerile apărute ulterior hotărârilor care privesc aceste 
chestiuni. Medierea familială nu este un remediu universal care permite rezolvarea tuturor 
problemelor familiale evitând astfel supraîncărcarea jurisdictiilor competente pentru litigiile 
familiale (adică divortul, supravegherea si dreptul la vizită, pensia alimentară,partajul 
bunurilor, succesiunea etc). Este important a se evita ca medierea în justitie să nu devină 
calea rapidă si mai putin costisitoare care va fi rezervată celor care nu pot plăti justitia 
clasică; medierea în justitie nu trebuie să devină justiția celor săraci. 

lex:LPLP200010261316
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Egalitatea sexelor este garantată în medierea familială la fel ca si în sistemele de 
justitie familială în general. În orice mediere familială, se supravegheza ca nici bărbatul, 
nici femeia să nu se afle pe pozitie de inferioritate din cauza unei inegalităti de putere – fie 
că aceasta se datorează violentelor suportate de una din părti, incapacitătii sale de a-si 
prezenta clar punctul de vedere (spre exemplu,din cauza problemelor de toxicomanie, 
alcoolism sau sănătate mintală), pozitia sa dezavantajată pe plan afectiv sau financiar 
(spre exemplu, din cauza că se ocupă de copii si nu a lucrat în afara familiei). Atunci când, 
din cauza unui astfel de dezechilibru de puteri, medierea familială duce la un acord în mod 
vădit inechitabil, el nu trebuie să fie garantat de mediator, nici aprobat de un judecător. 
Primul scop al medierii nu este de a usura activitatea instantelor judecătoresti, ci de a 
restabili, cu ajutorul unui profesionist instruit pentru mediere, comunicarea redusă între 
părti. 

Medierea se desfăsoară, atât la initiativa proprie si voluntară a părintilor care se 
adresează unui mediator profesionist cu ajutorul căruia ei să hotărască împreună un 
proiect de viată, durabil pentru ei si pentru copii lor, cât si la sugestia instantelor de 
judecată. Medierea familială este un dialog desfăsurat într-o atmosferă pasnică, menit să 
înfrunte si să rezolve conflictele chiar în momentul despărtirii, restabilind o comunicare 
între părti. Medierea familială este o modalitate prin care cuplurile care se despart sau 
care s-au despărtit deja pot alege să înfrunte si să-si rezolve conflictele, în scopul ajungerii 
la un acord care să corespundă nevoilor fiecărui membru al familiei, într-un mod avantajos 
pentru toti, astfel încât toate părtile să câstige si niciuna să nu piardă. 

Medierea familială este practicată într-un şir de state precum : Grecia, Malta, Scoţia, 
Anglia şi Ţara Galilor, Federaţia Rusă, Monaco, Norvegia, Portugalia, Slovacia, Spania, 
Suedia, Elveţia, Belgia, Bosnia şi Herţegovina, Finlanda, Franţa, Irlanda, Italia, Letonia, 
România, Bulgaria, Germania, Olanda, Lituania, Austria, Croaţia, Republica Cehă, 
Ungaria, Islanda, Muntenegru, Polonia, Serbia, Slovacia. 

După câte cunoaştem, apariţia şi evoluţia fiecărei instituţii juridice este condiţionată şi 
justificată de modernizarea relaţiilor sociale, sau mai precis, necesitatea reglementării unor 
aspecte noi, importante ale acesteia. În acest sens, nu este o excepţie şi medierea 
familială. Totodată, succesul şi eficienţa medierii familiale este direct proporţională cu 
abilitatea acesteia de a se conforma, ajusta specificului conflictelor familiale, satisface 
cerinţele şi aşteptările soţilor.Realizarea acestor sarcini majore, pe cît de importante pe 
atît de dificile, reprezintă o preocupare esenţială atît pentru practicieni cît şi teoreticieni în 
materia dreptului familiei. Totodată, complexitatea conflictelor da familie şi specificul său 
individual necesită o abordare mult mai dimensionată a problemei şi condiţionează 
implicarea specialiştilor din domeniile adiacente – psihologi, sociologi, teologi. 

Juristul, psihologul,  şi sociologul tratează conflictul social, din care face parte si cel 
de natură familială, de pe propriile poziţii, care fuzionate duc la crearea unei viziuni 
panoramice asupra cazului. În acest mod se realizează atît studiul complex al cauzei, dar 
şi, în temeiul cercetării condiţiilor unei cauze concrete, a particularităţilor specifice 
individuale al conflictului. 

Iată un exemplu elocvent în acest sens. Studiind cauzele conflictelor familiale juristul 
va cataloga ca cauze principale problemele de ordin financiar, psihologul va menţiona 
incompatibilitatea psihologico-afectivă, tendinţa de dominare, iar sociologul – şomajul, 
migrarea populaţiei, dezintegrarea socială. Totodată toţi vor veni cu propriile propuneri de 
depăşire a situaţiei care, în aspectul medierii, prezintă interes doar în măsura în care 
facilitează rezolvarea aspectului juridic al conflictului. 

Menţionăm în acest sens că medierea nici într-un caz nu trebuie percepută ca o 
terapie de cuplu ci ca cale de depăşire amiabilă a conflictului. În acelaşi timp, nu trebuie 
aprioric de exclus posibilitatea şi oportunitatea implicării psihologilor şi asistenţilor sociali 
specializaţi în domeniul medierii. Specificul intim al vieţii de familie duce la inhibarea de 
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către soţi a procesului distructiv ce are loc în sinul ei, soţii preferînd fie a continua relaţia în 
condiţiile existente fie a o rupe. În Republica Moldova numărul cuplurilor ce apelează la 
serviciile psihologului de familie este extrem de redus, fapt condiţionat atît de cele expuse 
mai sus, dar şi de tradiţionalitatea ce persistă în societate. În aceste cazuri, un interviu cu 
psihologul ţinut în oficiul mediatorului poate determina soţii să apeleze la un curs de 
terapie a cuplului realizat separat de mediere, care poate deja nici să nu mai fie necesară. 
Totodată, implicarea asistentului social poate genera soluţii proprii depăşirii problemelor 
cuplului – acordarea asistenţei în procesul de reintegrare socială, depistarea cauzelor 
„ascunse” a conflictului. Din cîte observăm, aceste activităţi nu se suprapun şi pot duce la 
aplanarea conflictului în faza incipientă, dar şi depăşirea mai lejeră a situaţiei conflictuale. 

Un exemplu practic în acest sens îl găsim în Republica Arabă Egipt 
unde funcţionează Oficii pentru soluţionarea cauzelor de familie. În aceste oficii activează 
jurişti, psihologi şi sociologi. Anterior depunerii cererii de chemare în judecată în cauze 
privind divorţul, părţile obligatoriu urmează să se adreseze cu o cerere în Oficiul pentru 
soluţionarea cauzelor de familie pentru conciliere. Aici părţile sunt consultate de jurist, 
psiholog şi sociolog. Fiecare specialist studiază de pe propriile poziţii conflictul familial 
iscat între soţi, ajută pe acestea să se împace sau să depăşească amiabil neînţelegerile 
legate de desfacerea căsătoriei sau alte aspecte. În caz de imposibilitate a unui 
compromis, specialiştii Oficiului pentru soluţionarea cauzelor de familie prezintă instanţei 
de judecată raporturi în care îşi expun concluziile sale profesionale (juridice, psihologice şi 
sociologice) asupra cauzei. Posterior aceste materiale sunt anexate la dosar iar 
judecătorul are posibilitatea să se informeze complex asupra cauzei puse pe rol spre 
deciderea unei soluţii optime reieşind din specificul cauzei. 

În pofida faptului că atitudinea legislatorului egiptean în vederea reglementării  
modului de soluţionare a litigiilor de familie este determinată în principal de convingerile 
religioase şi normele stricte ce ţin de normarea relaţiilor de familie întru asigurarea 
conservării acestei instituţii şi asigurarea stabilităţii acesteia, în Europa reieşindu-se de pe 
poziţii mai mult practice se tinde a realiza aceleaşi obiective – consolidarea instituţiei 
familiei, educarea copiilor în familiei întregite, depăşirea litigiilor intrafamiliale de diversă 
natură (violenţa domestică, dezintegrarea socială, etc.) [4, p.23]. 

Practici analogice, într-o oarecare măsură, în domeniul soluţionării litigiilor de familie, 
sunt regăsite în Portugalia care stabileşte caracterul obligatoriu al medierii anterior 
divorţului în cazul depunerii cererii de divorţ de către unul dintre soţi. În plus, judecătorul 
urmează să informeze părţile despre posibilitatea şi avantajele medierii. În Croaţia, la 
judecarea cauzelor de familie, judecătorii deseori sunt asistaţi de către profesionişti 
specializaţi în probleme de familie precum mediatorul sau asistentul social. 

La medierea familială se poate apela: inainte de începerea procesului de divort;in 
timpul divortului;după divorț în cazul în care este necesară revizuirea întelegerilor 
precedente.În momentul de criză pe care îl reprezintă despărtirea, copiii resimt 
tristete,durere, frică, sentimentul de pierdere, vină, fantezii de reîmpăcare, mânie, senzații 
de singurătate, dificultăți în raporturile cu părinții, dar și cu ceilalți oameni. Sunt fenomene 
normale, temporare, legate în mod firesc de despărțire și destinate să se rezolve în timp, 
dacă părinții sunt în măsură să protejeze copiii de aspectele conflictuale cele mai 
încrâncenate, garantându-le posibilitatea menținerii unui raport apropiat cu ambii părinți, 
evitând a-i folosi ca un instrument de luptă în conflict.Dar copilul nu este singurul care 
suferă; si părintii riscă să rămână încarcerați într-o situație dramatică pentru că, fiind legați 
afectiv de propriii copii, se găsesc în dificultatea de a nu se întelege, de a nu colabora 
pentru bunăstarea lor.Medierea familială îsi propune să mențină ambele părți 
responsabile, evitând noțiunea de victorie a unei părți sau a alteia și comparația dintre 
părinti “buni” și părinti “răi”.În cadrul procesului de mediere se pot rezolva de asemenea și 
problemele privind împărțirea bunurilor comune, evitând procesele lungi și costisitoare, 
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financiar și emoțional, spre binele părinților și al copiilor.Medierea familială nu trebuie să 
aibă niciodată loc la domiciliul părților sau al mediatorului. 

În cadrul medierii se oferă:un loc neutru de întâlnire; un specialist care ajută părtile 
să găsească propria cale de întelegere, cea mai satisfăcătoare pentru ei și pentru copiii 
lor; timpul necesar pentru a ajunge la o înțelegere; confidențialitate.Idealul ar fi ca părțile 
să apeleze la mediere înainte de începerea procesului de divorț, dar medierea se 
dovedește în egală măsură eficace și ulterior acestui moment. 

Cazurile de violență în familie pot fi supuse medierii la cererea părților. Persoanele 
cu atribuții în instrumentarea unui caz de violență în familie vor îndruma părțile în acest 
sens.Prevenirea situațiilor conflictuale și medierea între membrii familiei se realizează și 
prin intermediul mediatorilor autorizați.Dacă dorești ca fostul partener să nu-ți cunoască 
actuala adresă și numărul de telefon, deoarece a fost violent și te temi pentru securitatea 
ta și a copiilor, este bine să îi comunici acest aspect mediatorului. Acesta poate stabili și 
locuri separate pentru așteptare, astfel încât părtile să nu se întâlnească înaintea medierii. 
La medierea familială pot apela toate tipurile de persoane: căsătorite și necăsătorite, tineri 
și bătrâni, cu sau fără copii, bunici, părinti vitregi și chiar copii [5]. 

În concluzii finale, specificăm că reieşind din raţionalitatea şi potenţiala utilitate a 
medierii familiale ar fi binevenită și susținem, introducerea şi dezvoltarea acestei instituţii, 
în special, prin asigurarea medierii garantate de stat la soluţionarea conflictelor de familie. 
Totodată, se propune crearea unor centre de mediere familială unde mediatorul ar fi 
asistat de către psiholog cu titlu consultativ. Alte acţiuni în acest sens ar fi sensibilizarea 
instituţiilor de stat, organizaţiilor neguvernamentale în vederea promovării medierii 
familiale, utilizarea surselor de informare în masă pentru răspândirea informaţiei 
referitoare la avantajele medierii familiale. 
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Documentarea internă a relațiilor sociale de muncă ocupă un loc deosebit de 
important în activitatea oricărui agent economic, ce utilizează munca salariată. Impactul 
acestui domeniu se realizează a fi conturat de prevederile legislației muncii și, respectiv 
funcțiile acesteia care urmăresc prin finalitatea sa documentarea conformă a efectelor 
juridice emanate dinraporturile juridice de muncă încheiate în cadrul unității. Prin esența, 
procesul documentării relațiilor de muncă se reprezintă a fi un complex de idei și 
instrumente de ordin formal, cu caracter juridic necesare a fi utilizate de către angajator, 
întru exteriorizarea și confirmarea consimțământului subiecților raportului juridic de muncă. 
Astfel, întru organizarea unei asemenea activități în cadrul unității, menționăm că aceasta 
este condiționată de parcurgerea unor etape și proceduri de ordin formal, izvorâte evident 
din cadrul legal, aplicabil atât reglementării relațiilor de muncă cât și a celui aplicabil 
activităților de antreprenoriat. 

Fiind un studiu teoretico-practic, menționăm că în urma analizei lucrărilor propuse de 
către doctrina de specialitate atât cea autohtonă, cât și cea internațională, s-a constatat că 
tematica actelor interne ale unității, este prezentă în unele cercetări ale savanților de 
renume al științei relațiilor de muncă, ideile și concluziile cărora, le-am găsit deosebit de 
utile pentru conturarea prezentului comunicat. Drept urmare celor relatate, menționăm că 
rezultatele obținute ne-au permis să constatăm faptul, că cerecetări asupra instituției 
actelor normative interne emise și adoptate de către angajator în cadrul unității, în scopul 
reglementării adecvate a forței de muncă angajate, din punct de vedere organizational cât 
șijuridic ,au fost formulate nu atât de multe, cum neam fi dorit. Dar totuși, din puținul 
cercetărilor găsite utile în abordarea tematicii prezentului comunicat, am propus spre 
analiză ideile, conceptele și opiniile diferiților autori, pe care le considerăm a fi utile întru 
prezentarea cât de posibil adecvată a locului și rolului instituției actelor normative interne 
emise la nivelul unității de către angajator, în scopul reglementării tot mai adecvate a 
raporturilor juridice de muncă și înlăturării lacunelor legislative, ce periclitează activitatea 
de prestare a muncii propriu-zise din partea salariaților în cadrul unității. 

 Întru prezentarea preocupărilor doctrinare asupra instituției actelor normative interne 
emise de către angajator întru gestionarea relațiilor de muncă în cadrul unității, menționăm 
că atât cadrul legal autohton al muncii, cât și doctrina de specialitate, ne oferă dreptul să 
constatăm că instituția actelor normativeinterne emise la nivelul unității de către angajator, 
este una deosebit de sărac cercetată, în doctrină și respectiv înfățișată și tratată practic 
minimalist de către legiuitor, limitându-se doar la care-va trimiteri.Prin urmare, având în 
vedere afirmația enunțată, menționăm, că o atenție cuvenită instituției actelor normative 
interne emise la nivelul unității de către angajator, ia fost acordată de către doctrina 
dreptului muncii rusesc și în mod special, de către doctrina din cadrul fostei Uniuni 
Sovietice, actualei Federații Ruse.  

Având ca reper interesul doctrinarilor ruși, considerăm pe buna dreptate, că datorită 
cercetărilor realizate de către valoroșii doctrinari, printre care se enumeră a fi:                          
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L.I. Antonova [1], R.I.Kondratiev [2], V.K. Samigulin [3], și alții [4], s-a cristalizat un curent 
juridic important, întemeiat pe un complex de lucrări valoroase, aportul cărora este unul 
incontestabil.Aportul autorilor se condiționează a fi unul valoros prin faptul abordări 
multiaspectuale,din punct de vedere teoretic, cât și prezentarea opiniilor privind 
compatibilitatea conceptelor propuse cu cadrul legal, acesta fiind în mod primordial cel al 
muncii, cât și cel stabilit de legislația civilă, în cazul lipsei de argumente și temeiuri în 
cadrul legislației muncii, necesar a fi invocat din partea angajatorului, în situația necesității 
elaborării actelor normative interne la nivelul unității.  

Având în considerare că inspirația, întru elaborarea prezentului comunicat, în marea 
s-a vine din doctrina de specialitate rusă, menționăm că instituția actelor normative 
interne emise la nivelul unității,conform legislației muncii moldovenești, constituie un 
drept al angajatorului, grantat fiind-ui în temeiul prevederilor art.10 alin.(1) lit.e din Codul 
Muncii al RM [5]. Astfel, fiind inclus în categoria drepturilor, găsim util de a prezenta care 
sunt influențele și rolul unui asemenea drept al angajatorului, utilizat de acesta în cadrul 
organizării muncii salariale, de care dispune unitatea. 

Nașterea instituției actelor normative interne emise de către angajator în cadrul 
unității, în opinia prestigioșilor doctrinari ruși Lușnikov A.M și Lușnikova M.V, ea naștere 
prin considerentul că:” în știința sovietică al dreptului muncii, teoria actelor normative 
interne, începe a fi elaborată activ de la sfârșitul anilor 60 al secolului XX 
[6,p.563].Suplimentar autorii au relatat că, drept cauză a apariției unei asemenea 
instituții,se consideră a fi începutul reformelor gospodărești (economice) din anul 1965, 
îndreptate asupra extensiunii posibilităților de autogestiune a unităților, în privința calculării 
și oportunităților de realizare financiară și apreciere aproprii puterii de 
realizare[6,p.563].Această concepție a fost formulată în perioada dominării regimului de 
proprietate socială în stat, când toate întreprinderile și organizațiile aparțineau statului, dar 
administrația acestora se asocia cu organele de stat[6,p.563]. 

Fiind o creație influențată de tendințele politicii sociale promovate de statul unionist, 
aceasta a provocat o mulțime de opinii asupra naturii și împuternicirilor acordate 
subiecților implicați în gestionarea relațiilor de muncă, în special asupra faptului că 
administrație se asimilează cu - organe de stat, prin faptul că aceștea sunt îndreptățiți de 
a reglementa prin acte interne ale unității compartimentele organizării muncii, salariale în 
temeiul inexistenței prevederilor exprese în cadrul legislativ al muncii, necesare 
standardizării unui compartiment al relațiilor de muncă.Fiind o filă istorică, relatăm că în 
prezent asemenea referiri către conducerea unităților comerciale, nu sunt valabile atât de 
pronunțat, pentru că legislația muncii actuală, fiind una din cele mai dinamice ramuri ale 
legislației moldave, s-a modernizat constant, având ca repere de modernizare principiile 
fundamentale ale omenirii, cât și nelipsită a fi luată în calcul dinamica economiei naționale, 
cât și a celei de nivel mondial - ca vector de călăuză. O precizare importantă, întru 
stabilirea calității subiecților împuterniciți, o are făcută autorul R.I.Kondratiev, potrivit căruia 
subiecții în cauză, sunt în drept:”de a realiza dreptul delegat de către stat în privința 
reglementării locale a condițiilor de muncă, în limitele prevăzute de lege, cu suportarea 
efectelor de sancționare preventivă din partea statului a actelor normative locale în cazul 
neconformității acestora cu cerințele legale generale" [7, p.45].  

Într-o altă accepțiune doctrinară [8, p.97-99] s-a apreciat că: "în calitate de subiecți al 
creării cadrului normativ local, se reprezintă a fi administrația unității, în calitate de organ 
economic, reprezentantul statului și organizația sindicală primară, ultima având calitatea 
de reprezentant al colectivului de muncă, în baza împuternicirilor delegate organizației 
sindicale primare de către stat". Esența relațiilor privind reglementarea locală se conchide 
în ideia potrivit căreia:”subiecții menționați, acționează în baza parității, ș.a. în ordine de 
conciliere-procedurală” [8, p.97-99]. O altă apreciere propusă de doctrină în această 
ordine de ideii, o constituie interpretarea principalei libertăți, care are forma de prerogativa 
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acordată angajatorului de către legiuitor, în temeiul căreia - statul împuternicește 
întreprinderile de a realiza reglementarea locală internă, de a adopta norme locale 
de drept [9, p.15;214-215]. 

O caracteristică, în opinia noastră reușită menirii actelor normative interne adoptate 
la nivelul unității de către angajator, în scopul reglementări chestiunilor ce vizează 
gestionarea raporturilor juridice de muncă, prin prisma ideiei relatate supra, o are realizată 
cercetătorul rus R.I.Kondratiev, care pentru prima data în doctrină de specialitate, a 
susținut că:” normele interne elaborate de către angajator în cadrul unității, constituie 
norme - corporative” [2, p.40]. Astfel, în opinia cercetătorului rus menționat supra, normele 
corporative (locale), în primul rând, într-un oarecare mod sintetizează voința statului cât și 
al unității economice (întreprinderii); în al doi-lea rând, se adoptă la nivelul unității și 
acționează doar în hotarele acesteia; în al trei-lea rând, concretizează norma generală, 
aplicabilă unității în temeiul specificului activității desfășurate [2, p.40].  

Continuând ideia tratării problematicii actelor normative interne adoptate la nivelul 
unității de către angajator, ar apărea o întrebare, care ar consta în faptul că:“care ar fi 
menirea unor asemenea acte în cadrul unității?”.Răspunsul la această întrebare de 
data aceasta este mai actual, în comparație cu literatura consultată până la acest moment. 
În condițiile economiei de de piață, situația economică ne prezintă faptul că angajatorilor 
deseori, li-se face necesar de a lua decizii cardinale în domeniul gestionării resurselor 
umane, sau și reglementării unui anumit spectru de relații între angajator și salariații 
unității în cadrul procesului de muncă [10, p.69-70]. Întru luarea și argumentarea unei 
asemenea decizii, în legislația muncii, există o asemenea posibilitate, în temeiul căreia 
angajatorul neavând o bază solida din punct de vedere legal și, întru soluționarea unei 
situații de ordin juridic cu tentă organizațională, găsim că angajatorul este îndreptățit în 
mod unilateral, în temeiul instituției actelor normative ale unității, de a soluționa problemele 
cu caractermanagerial, motivațional, prezența cărora determină apariția unor dificultăți, la 
subiecții raporturilor juridice de muncă încheiate cu unitatea economică, sesizând deseori 
angajatorul pe asemenea probleme [10, p.69-70]. 

Pentru deslușirea completă ainstituției actelor normative interne ale unității, merită 
considerăm noi, a fi definită natura juridică a elementelor componente a prezenteiinstituții 
juridice. Răspunsul la această întrebare, de acestă dată iarăși este oferit de doctrina de 
specialitate rusă, care se găsește a fi deosebit de bogată, oferind în acest sens un șir de 
explicații teoretice a mecanismului instituției actelor normative interne ale unității, emise de 
către angajator. Așadar, în teoria dreptului muncii s-a compus definiția completă a actelor 
normative locale (interne ale unității) cu interpretări nesemnificative al semnelor acestora, 
prezentându-se în cele ce urmează [11, p.145; 111-112]: 

 actele se adoptă nemijlocit în cadrul unității de către administrație și organizația 
sindicală primară; 

 concretizează norma generală al dreptului muncii în cazurile stabilite de lege; 
 sfera acțiunii acestora, este limitată de hotarele unității. 
Un alt autor de prestigiu, lucrarea căreia s-a găsit a fi una deosebit valoroasa, prin 

faptul că conținutul acesteia este dedicat în totalitate cercetării tematicii actelor normative 
interne ale unității, acesta aparținând autoarei din cadrul fostei uniuni sovietice, actualei 
Federații Ruse L.I.Antonova, cu titulatura Reglementarea juridică locală 
(Локальноеправовоерегулирование) [1], a susținut că: "reglementarea relațiilor de 
muncă în unitate se poate realiza atât individual [12, p.59-60], în privința unui salariat sau 
funcționar concret, fie colectiv, aplicabile fiind către toți salariații acestei unități, sau către 
anumite grupuri de salariați din acea unitate" [1,p.9]. După cum se observă, ideiia 
exprimată în anii 1962 în doctrina de specialitate rusă, se regesește a fi perfect valabilă și 
în zilele noastre, deoarece în pofida actualelor reglementări legislative, legiuitorul a 
rezervat un loc reglementărilor normative de ordin intern, consfințindu-le astfel în 
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prevederile art.10 alin.(1) lit. e)din CM al RM [5] potrivit cărora: "angajatorul are dreptul să 
emită acte la nivelul unității". La primă vedere, prevederea consacrată în textul legal citat 
supra, ar fi părut una neânsemnabilă, dar de facto, analizând detaliat structura și normele 
ce cârmuiesc ramura dreptul muncii, observăm că pot fi constatate multiplele conexiuni a 
instituției actelor normative interne emise la nivelul unității. Mai mult ca atât, dreptul muncii, 
fiind un cadru legal deosebit de dinamic, condiționându-se prin faptul căinfluențelor și 
tendințelor economice, observăm că doar în cadrul legislației muncii, angajatorului, i-se 
face permisă aplicarea la o asemenea instituție, prin intermediul căreia, angajatorului i-se 
oferă posibilitatea de a gestiona într-un mod considerăm, bine determinat și complet 
reglementat la nivelul unității, totalitatea proceselor îndeplinite de către persoanele, cu 
care are încheiate contracte individuale de muncă. 

O altă ideie care se regăsește a fi după părerea noastră, una de călăuză, ce a stat la 
baza cercetării problematicii actelor normative interne ale unității, care constă în faptul că: 
"norma juridică doar atunci reglementează relațiile sociale, când ea practic se aplică, se 
realizează, îndreaptă comportamentul participanților la relații pe drumul necesar a fi de 
urmat, supunând-ul la respectarea normelor stabilite de aceasta, fiind o legătură trainică în 
temelia ordinii de drept în statul social" [1, p.9]. Complimentar în acest sens, autoarea a și 
adăugit că:"orce lege trăiește doar atunci, cînd ea se execută - se execută de toți oriunde” 
[13, p.64]. Ne raliem întru totul opiniei exprimate, pentru că: 

- în primul rând, relațiile de muncă, fiind reglementate în marea s-a parte de norme 
juridice (Codul Muncii al RM, legi, hotărâri și altele), importanața respectării acesteia, se 
garantează prin aplicarea forței coercitive a statului; 

- în al doilea rând, cu referire la aplicabilitatea actului normativ, chiar și a celui cu 
caracter normativ intern al unității, acesta la rândul său estechemat de a menține și a 
asigura o ordine în cadrul relațiilor de muncă, datorită corectitudii organizării și 
consecutivității stabilirii acestora, găsim că, subiecții unui asemenea raport, vor fi garantați 
de siguranță, corectitudine, termene și alte chestiuni, beneficiile financiare, nefiind o 
excepție (premii); 

- în al trei-lea rând, cu referire la menirea emiterii actelor normative la nivelul 
unității, menționăm că un asemenea act se adoptă la nivelul unității, prin decizia 
angajatorului, în situația prezenței unei situații de criză, sau în temeiul stabilirii ca condiție 
legală (ca exemplu: regulamentul intern al unității; regulament privind organizarea 
concursului de ocupare a locurilor de muncă și etc.), necesitatea cărora este determinată 
de existența unei probleme organizaționale, juridice sau de orice alt gen, valabilă și 
producătoare de efecte juridice doar în cadrul raporturilor juridice de muncă încheiate în 
acea unitate și, ca urmare allipsei suportului juridic necesar oferit de reglementările  
legislative ale statului. 

Înfățișarea instituției actelor normative interne ale unității, prin esență s-a comportă 
un caracter complex, argumentându-se prin faptul că, în afară de scopul urmărit de 
angajator, care deseori se regăsește a fi cel a instaurării unei ordini interne stabile în 
cadrul unității, aceastea îndeplininește suplimentar și un rol subsidiar, care conform 
doctrine de specialitate este necesar pentru că: "reglementarea locală este chemată de a 
asigura evidența maximă a particularităților fiecărei unități, de a reflecta în totalitate 
interesele întregului colectiv de muncă și, a diferitelor categorii de salariați, participanți al 
procesului general de muncă" [1, p.52]. Pe această cale,și ordine de argumente, 
menționăm că susținem ideia exprimată, deoarece mutiplicitatea domeniilor de activitate în 
care este prezentă munca salariată și datorită specificului fiecăruia, găsim că acestea 
implică abordări și reglementări proprii, coform uzanțelor și nu în ultimul rând, tratării 
acestor elemente în spiritual cadrului legal de reglementare inițială. 

 Necesitatea luării în calcul de către subiecțiiresponsabili de elaborarea actelor 
normative interne ale unității a caracteristicilor domeniului de în care activivează unitatea, 
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sunt necesare prin faptul că: specificul (natura) și condițiile de prestare a muncii deseori 
pot fi vătămătoare; condiții privind persoana salariatului în situația unui post de muncă ce 
implică responsabilitate majoră (în această situație se face referire la abilitățile 
profesionale cum ar fi: calificarea, vechimea în muncă, calitatea muncii executate și alți 
factori de ordin profesional); mărimea  retribuirii muncii, cât și alți factori care în mod direct 
influențează munca salariaților. Referindu-ne la categoria altor factori specifici relațiilor de 
muncă, de care este necesar de a se ghida în procedura elaborării unui act normativ intern 
ale unității, de către responsabili, se gasesc a fi raportate, condițiile ce vizează: 
normareamuncii, intensitatea muncii și alți factori. Într-o asemenea situație și întru crearea 
unui mediu adecvat de muncă în cadrul unității, în cazul desfășurării procedurii de stabilire 
a condițiilor de muncă prin normare, care va fi stabilită cu pricizie într-un act normativ 
intern aleunității, înfățișat sub forma unui regulament, găsim că în asemenea situație, 
angajatorul va fi obligat de a se conformaprevederilor cuprinse în Hotărârea Guvernului 
RM Nr.98 din 04.02.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de organizare a 
normării muncii în ramurile economiei naționale [14]. 

 Un alt aspect important tratat de către autoarea L.I.Antonova în sensul tematicii 
prezentului comunicat, o constituie aprecierea poziționării actelor normative interne ale 
unității emise de către angajator întru gestionarea relațiilor de muncă în cadrul sistemului 
actelorlegislative, cât și respectiv juridice. În jurisprudență tradițional reglementarea era 
privită, în primul rând, ca manifestare a organizării, componentă a ultimei și, în al doi-lea 
rând, ca activitate de influență teoretico-creativă asupra obiectului organizat, în mod 
conștient și direct, asupra acestuia ,cu stabilirea unor granițe de funcționare, stimulare și 
dezvoltare a acestuia, într-o anumită direcție [1,p.56]. Mai mult ca atât autoarea susține 
că:”înțelegerea acestei ideii, exprimate în modul citat supra, stă la baza interpretării 
reglementării de drept” [1,p.56]. 

Continuând prezentarea preocupărilor doctrinare, asupra tematicii actelor interne ale 
unității, autorul I.N.Kașirin, în această ordine de ideii a relatat considerăm noi, o ideie de 
substanță, menirea căreia, este de a atribuie la categoria reglementării normative interne 
ale unității: "activitatea administrației unității, cu privire la stabilirea normelor locale de 
drept și, emiterii actelor de aplicare a acestor norme, chemate de a reglementa relațiile, 
încheiate în cadrul unității în sfera organizării sociale a muncii, realizate fiind de comun 
acord cu organizația sindicală" [15, p.2-3]. Analizând ideia propusă de doctrinar, 
considerăm că legăturile asupra cărora s-a atras atenția, i-au permis de a reliefa o noțiune 
a menirii, instituției actelor normative interne ale unității, acțiunea cărora, în opinia 
acestora va fi îndreptată în exclusivitate asupra îmbunătățirii condițiilor de muncă ale 
colectivuluide salariați din acea unitate. După cum sa-și argumentat anterior, angajatorul 
în cadrul unității, într-un oarecare mod, are rolul unui legiuitor în sens indirect și cu atribuții 
limitate, adică de transpunere și formulare a unui model de act intern, corespunzător 
prevederilor legale de rigoare, care prin intermediul împuternicirilor acordate de lege, are 
dreptul de a stabili anumite reguli, inclusiv de ordin legal, care de regulă se regăsesc a fi 
stabilite în conținutul actelor normative cu caracter intern, printre care principalul este  
regulamentului intern al unității, reglementat de prevederile art.198 CM al RM. 

Făcând referire la importanța regulamentului intern al unității, în situația reglementării 
raporturilor juridice de muncă, menționăm că potrivit prevederilor art.198 alin.(1) din Codul 
Muncii al RM [5], reflectă nu definiția acestuia, ci redă scopul și modalitatea prin care se 
adoptă un asemenea act în cadrul unității, astfel, conform textului de lege: "regulamentul 
intern al unității, este un act juridic care se întocmeşte în fiecare unitate, cu consultarea 
reprezentanţilor salariaţilor, şi se aprobă prin ordinul (dispoziţia, decizia, hotărârea) 
angajatorului".În această ordine de ideii, merită a fi menționat faptul că, anume emiterea 
unui asemenea act în cadrul unității, constituie primul pas de creație a bazei normative-
interne elaborate de către angajator. Cu referire la caracterul actului regulamentului intern 
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al unității, relatăm că acesta poartă în exclusivitate un caracter juridico-organizatoric și, 
evident este înzestrat cu puterea unei legi de ordin intern, care se impune la fel ca și 
menirea acestuia a fi respectată în totalitate de către salariații unității, care prin finalitatea 
sa, mai și constituie o condițielegală, necesară a fi la fel respectată de către părțile 
contractului individual de muncă, conform prevederilor  stabilite de art.198 alin.(1) Codul 
Muncii al RM [5].  

Continuând ideia documentării raporturilor juridice de muncă prin intermediul 
instituției actelor normative interne ale unității, observăm în acest sens, că doctrinara rusă 
F.M.Leviant, a apreciat prin distingerepe tipuri, actele care reglementează munca 
funcționarilor și muncitorilor, stabilind că acestea sunt: documentația (regulile) tehnice și 
fișele de post, care prin finalitatea servesc drept anexă la regulile regulamentului intern al 
unității [16, p.114]. Tot aici autorul a subliniat faptul că:”este lesne recunoscut, că normele 
tehnice reglementează relația oamenilor către uneltele de muncă, stabilesc tehnologia 
muncii, consecutivitatea și interdependența operațiunilor de producere”[16, p.114]. Mai 
mult ca atât, autorul în cauză a susținut poziția exprimată în știința teoriei generale a 
dreptului, care relevă faptul că:“normele tehnice, fiind acte reglementate de actele 
normative corespunzătoare, încetează a fi normative tehnice, deoarece ca și 
aplicabilitatea lor se prescrie de stat, și devin obligațiune juridică al salariatului” [16, p.114]. 

Întradevăr ideile propuse de către autorul citat, merită a fi apreciate drept unele 
valoroase, pentru că actele cu caracter de însoțire, emise de către angajator, întru 
direcționarea activității salariaților, iarăși pot fi calificate drept acte normative interne emise 
de către angajator la nivelul unității în scopul gestionării eficiente a activităților salariatului, 
în temeiul dreptului acordat de art.10 alin.(1) lit.e) din Codul Muncii al RM. Mai mult ca 
atât, având în considerare opinia autorului citat, considerăm că, modalitatea de a anexa la 
regulamentele emise de către angajator a fișelor de post, ordinelor și a altor acte, 
constitituie, prin natura acțiunii sale un mod de organizare a circuitului documentar, sau 
altfel-zis un mod de oformare juridică a voinței angajatorului, întru normativizarea relațiilor 
izvorâte din contracte individuale de muncă, încheiate în cadrul unității. 

Referindu-ne la doctrina de specialitate moldavă, relatăm că abordări cu privire la 
instituția actelor normative interne emise la nivelul unității de către angajator, sunt 
consfințite în valoroasa lucrare a prestigioșilor autori Eduard Boișteanu și Nicolai 
Romandaș, întitulată - Dreptul muncii[17, p.338]. Analizând conținutul lucrării menționate, 
găsim util de a relata faptul, că lucrarea în cauză, fiind editată în anul 2015 se 
poziționează a fi una notorie pentru doctrina dreptului muncii moldovenesc, consultată fiind 
atât de studențime cât și de jurisconsulții consacrați. 

Referindu-ne la tratarea problematicii actelor normative interne emise la nivelul 
unității de către angajator, relatăm că autorii în acest sens, nu au oferit o abordare 
teoretică asupra problematicii vizate, ci din potrivă au venit cu explicații concludente de 
ordin practic, cu privire la modul și conținutul actelor necesare a fi întocmite de către 
persoanele responsabile de gestionarea procesului documentar în cadrul unității. Mai mult 
ca atât, în cadrul lucrării menționate, autorii, au exteriorizat, ceredem noi, principalele 
elemente și efecte, necesare a fi respectate și tratate corespunzător de către persoanele 
preocupate de elaborarea și aducerea la conformare situațiile de ordin juridic. Generarea 
unor asemenea efecte, se impun a fi condiționate, prin acțiunea durabilității raportului 
juridic de muncă, durabilitatea căruia, impune angajatorului în mod special, necesitatea 
reglementarii unor asemenea efecte. 

Un subiect de relevanță, tratat de către autorii vizați, îl reprezintă procedura și modul 
de perfectare a statelor de personal, care în opinia noastră, ocupă un loc deosebit de 
important, care prin natura s-a iarăși se reprezintă a fi un act normativ cu caracter intern, 
necesar a fi emis de către angajator la nivelul unității, în scopul repartizării gradației 
salariale și a retribuțiilor, pentru ocupațiunile incluse în statele de personal al unității [17, 
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p.338]. Așadar, o condiție necesară ce precedă selectarea salariaților în unitate constituie 
perfectarea și aprobarea statelor de personal care cuprind următoarele date: lista 
subdiviziunilor structurale ale unității; lista funcțiilor; datele referitoare la numărul unităților 
de personal și cele privitoare la salariile de funcție; informațiile referitoare la adaosurile și 
la fondul lunar de salarizare [17, p.338]. În continuarea tratării, ideiei relatate, autorii în 
cauză, menționează și într-un oarecare mod, stabilesc repartizarea unei asemenea 
obligațiuni de muncă, relatând faptul că:”statele de personal se elaborează de către 
subdiviziunea economică (financiar-contabilă) a unității, de comun acord cu subdiviziunea 
resurse umane sau, după caz, cu persoana cu atribuții în domeniul gestionării resurselor 
umane” [17, p.338]. În această ordine de ideii, autorii în cauză, fac o remarcă potrivit 
căreia:”în cazul micro-întreprinderilor sau întreprinderilor mici, această obligație poate fi 
pusă pe seama angajaților contabilității” [17, p.338]. 

Referindu-ne la circuitul documentar aplicabil în cadrul unității raporturilor juridice de 
muncă, atragem atenția că documentația elaborată de către serviciului sau 
departamentului resurse umane, se reprezintă fi un instrument juridic deosebit de 
important, importanța acestuia condiționându-se de multiplele legături cu alte servicii ale 
angajatorului, spre exemplu ar servi conexiunea cu departamentul contabil al unității. În 
acest sens în doctrina rusă, s-a relatat o opinie prin prisma reglementărilor corporative al 
unității, relatată de către autoarea Bobîleova M.P prin prisma reglementării documantației 
în sfera bancară [18, p.20]. Astfel, autoarea menționată, consideră că:”sistemul corporativ 
al documentării, se prezintă a fi unul din factorii- creatori de sistem“ [18, p.20]. 

În încheierea prezentului comunicat, relatăm că instituția actelor normative interne 
emise la nivelul unității, este deosebit de superficial tratată în doctrină, dar utilizată în 
practică deosebit de fregvent și, anume din considerentul utilității sale practice, 
considerăm că cercetările, asupra unei asemnea instituții juridice, vor fi utile în practica 
gestionării circuitului documentar intern, elaborate și implimentat de către angajator în 
cadrul unității în scopul creării unui mediu juridico-formal adecvat. 
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Abstract 
Knowing the doctrinal aspects regarding the phenomenon of labor migration is a 

particularly important milestone, because the knowledge of the determinants of such a 
social phenomenon can determine both the doctrine and the practical practice of carrying 
out measures for the improvement of a such a crisis phenomenon. 

Key words: migration; employee; doctrine; European Union; salary; working 
conditions, 

 
Bunăstarea economică a cetățenilor depinde în marea s-a parte de indicatorii 

economiei naționale a fiecărui stat, ce prin urmare se asigură a fi un pilon vital de 
important, pentru dezvoltarea, procrearea populației și, continuarea conviețuirii sociale a 
indivizilor în societate. Astfel, dobândirea unor asemenea condiții, prin finalitatea sa, se 
reprezintă a fi o luptă, pe care o acceptă și o duc cu mare inițiativă, cetățenii sau alte 
persoane (din punct de vedere al statutului juridic a persoanei) în scopul asigurării și 
garantării, atât pentru sine, cât și pentru membrii familiei sale a unor condiții de trai cât de 
posibil confortabile din punct de vedere economic.  

Un principal instrument, de care fac uz atât cetățenii noștri, cât și persoanele străine, 
întru atingerea nivelului corespunzător a bunăstării sale economico-sociale, îl prezintă 
acțiunea de – migrație, migrație,- din punct de vedere a forței de muncă. Astfel, anume în 
temeiul fenomenului migrațional, se naște și așa-numitul raport juridic cu element de 
extraneitate, conținutul căruia reglementează relațiile de muncă între un cetățean străin și 
un angajator din cadrul Republicii Moldova sau și din alt stat. 

Una din primele încercări de interpretare ştiinţifică a noţiunii “migraţie” este               
atribuită englezului E. Ravenstein, în opinia căruia, aceasta reprezintă:“schimbarea 
permanentă sau temporară a locului de reşedinţă a unui individ”, “proces continuu” 
condiţionat de interacţiunea dintre patru factori principali: cei care acţionează la locul iniţial 
(ţara) de reşedinţă a migrantului; la etapa deplasării migrantului; care acţionează în                    
locul (ţara) intrării migrantului; factori de natură personală, printre care, în primul rând,  
sunt menţionate preferinţele de ordin personal, totalitatea caracteristicilor demografice 
etc.” [1, p.25]. 

Fiind un fenomen pronunțat al secolului XXI, relatăm că întru definirea și explicarea 
procesului migrațional, necesită a ne adresa către doctrina de specialitate, care în acest 
sens oferă informații utile întru cunoașterea aprofundată a problematicii instituției 
migraționiste. Astfel, în sensul definirii componentelor a instituției vizate, găsim util ideea 
politologul Valeriu Moșneaga, potrivit căruia :”.... vorbind despre migrație, trebuie să ne 
referim la cele două componente ale acesteia: emigrația și imigrația”[2,p.7].Astfel,a 
emigra/Emigrare - reprezintă acțiunea de a pleca din patrie și a se stabili (definitiv sau 
temporar) în altă țară (din fr.emigrer, lat.emigrare)[2,p.7]. Pe când, a imigra/Imigrare 
reprezintă acțiunea de a veni într-o țară străină pentru a se stabili aici (din fr.immigrer, 
lat.immigrare)[2,p.7]. 

În temeiul celor relatate, observăm că fenomenul migrațional constituie un proces 
complex, care are la bază în mod principal voința subiectului, adică persoanei fizice care 
intenționează de a utiliza un asemenea instrument juridic, cu îndeplinirea sau chiar nu, a 
formalităților stabilite de lege (în acest sens ne referim la migrația ilegală) și, în mod 
premergător celui dintâi, locația, adică poziția geografică spre care se tinde de a ajunge de 
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către subiectul ce intenționează de a munci într-un anume stat. În sensul celor prezentate, 
găsim oportun de a face o remarcă proprie, considerând în acest sens că, indiferent care 
s-ar isca a fi înfățișarea fenomenului migrațional, fie emigrațional sau imigrațional, ambele 
au la bază un rezultat finit care se prezintă a fi – părăsirea și lipsirea țării de origine de 
resurse umane, sau altfel-zis forță de muncă, deseori calificată. 

Cu referire la aportul doctrinei de specialitate română, asupra tematicii prezentului 
comunicat, găsim util de a face o remarcă, care constă în referirea la faptul că,- doctrina 
de specialitate românească, în marea sa parte este ghidată și în cunoștință pronunțat, de 
legislația și practica Uniunii Europene, în mod special la compartimentul reglementării 
relațiilor de muncă. Astfel, în sensul celor menționate, autorul roman Ion Trăian 
Ștefănescu, despre factorii ce influențează fenomenul migrațional, s-a expus astfel, că:” în 
România situația pieței muncii în diverse zone ale țării, inclusiv problemele pe care le 
ridică șomajul, veniturile salariale aflate sub nivelul celor din țările cu economie de piață 
dezvoltată, în contextul calității statului român de membru al Uniunii Europene, 
globalizarea, au determinat un fenomen al migrării, de regulă temporare a forței de muncă 
autohtone peste hotare, îndeosebi în statele membre ale U.E”[3, p.743].După cum se 
observă, în temeiul celor redate de prestigiosul autor român, acesta a pus în discuție 
problema migrării, cu trimitere la factorii de influență, aceștia având ponderat caracter 
economic, efectele cărora invocă și influențează considerăm noi, în totalitate durabilitatea 
raporturilor juridice de muncă. 

Având ca repere de pornire indicatorii economici cât și cei juridici, menționăm că atât 
în doctrina economică cât și în cea juridică, atât la nivel autohton cât și cel internațional, în 
ultima vreme a apărut un interes deosebit de pronunțat asupra instituției migrației forței de 
muncă, studiile realizate cu acest prilej, găsim că au propus publicului o varietate de 
abordări științifice în pofida prezenței cărora, s-a permis de a elucida direcțiile urmărite de 
acest fenomen social. 

Sub aspectul celor relatate, vom atrage atenția asupra anumitor ideii, pe care le 
considerăm relevante, întru deslușirea prezentului fenomen social, în cele ce urmează. 
Astfel, în opinia autoarei Ala Luca:”migraţia internaţională a forţei de muncă este procesul 
de circulatei a capitalului uman dintr-o ţară în alta în scopul angajării în câmpul muncii în 
condiţii mai avantajoase decât în ţara de provenienţă, generând venituri peste hotare, 
utilizate ulterior în ţara de origine”[4,p.42]. Într-o altă opinie, academicianul moldav 
Gheorghe Ducă, susține că:”migraţia este un fenomen global, care afectează anual 
milioane de persoane [5,p.9].Vorbim despre un fenomen de dimensiune mondială, cu 
implicaţii politice, socioeconomice şi culturale[5,p.9]. Criza migraţională fără precedent, 
care a afectat ţările europene în anul 2015, valurile de refugiaţi au readus pe agenda 
internaţională nu doar chestiunea gestionării fluxurilor de emigranţi, dar şi examinarea 
atentă a problemei de integrare a acestora”[5,p.9]. 

Analizând, ideile puse în discuție de către academicianul menționat, observăm că 
fenomenul migrației forței de muncă la nivel internațional, implică o mulțime de probleme, 
în marea s-a parte de ordin juridic, necesare a fi rezolvate de către conducerea unui stat, 
sau unei comunități de state, cum ar fi cazul Uniunii Europene. O opinie critică asupra 
indicatorilor ce permit evoluția fenomenului migrațional, pe care o susținem și noi, aceasta 
aparținând autorilor N. Fillip și N. Branașco, potrivit cărora: „migrația internațională a forței 
de muncă apare ca o reacție la „nefuncționarea” pieței muncii, din cauza neconcordanței 
intereselor participanților la piața națională a muncii” [6,p.86]. Într-adevăr, autorii 
menționați au ridicat una din principalele probleme cu care se confruntă nu statul 
Republica Moldova, ci cetățenii acestui stat, deoarece, statul nu este capabil de a asigura 
propriilor cetățeni condiții economice adecvate, în pofida neexistenței cărora, cetățenii sunt 
nevoiți de a-și căuta “adăpost economic” într-un alt stat, în sensul locului de muncă. 
Întru argumentarea celor invocate, ar servi considerăm noi faptul, relatat sub forma opiniei 
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doctrinare, potrivit căreia:”perioada de după proclamarea independenţei Republicii 
Moldova se caracterizează prin intensificarea migraţiei externe atât definitive, cât şi a celei 
temporare, numărul persoanelor plecate din ţară depăşind numărul persoanelor intrate cu 
asemenea scopuri în Republica Moldova”[7,p.23]. 

În contextul celor relatate, de această dată găsim utilă ideea exprimată de autorul 
Alexandru N.Roșca, în acest sens considerând că acestuia, i-sa reușit de a exterioriza cu 
succes principalele, așa-zisele“beneficii”, acordate cetățenilor noștri de către țările 
occidentale, ca urmare a accederii la ofertele, propuse de către acea piață de muncă, 
acestea fiind caracterizate în mod eronic, sau chiar dur și, constând a fi exprimate prin 
ideea că:”Europa a devenit un spațiu al nimănui, „…Satul lui Cremene…” (Eminescu), 
adică loc fără stăpân, fără control, în care oricine se desfată cum doreşte[8,p.15].Desigur, 
analogia este întrucâtva forțată, însă conține şi mult adevăr confirmat de practicele mai 
multor decenii” [8,p.15]. Suplimentar celor menționate supra, autorul a mai adăugit:”că 
având un cadru juridic atractiv, o politică  relaxată, un model social individualist, în mare 
măsură dezagregat, dezarticulat, excesiv deschis etc., dar, la rând cu acestea, şi un nivel 
înalt de viață (ceea ce este şi mai atractiv), Europa occidentală s-a predispus, prin toate 
acestea, proceselor migraționiste care au căpătat astăzi proporții uriaşe”[8,p.15].Având la 
îndemână un asemenea volum de argumentele, fiind invocate de către autorul menționat, 
constatăm că migrația cetățenilor Republicii Moldova cât și, a cetățenilor din alte state cum 
ar fi: România, Ucraina și altele de anvergură, în Uniunea Europeană, dovedesc faptul că 
confortul legislativ oferit de spațiul Uniunii Europene, pare a fi unul exemplar, la capitolul 
condiții socio-juridice, aplicabile în mod special relațiilor de muncă. În acest sens, în știința 
dreptului internațional, sa conturat o opinie găsim relevantă, în acest sens, potrivit autorii 
căreia au susținut că:” problema influenţei fluxurilor migraţioniste crescânde este 
îndeosebi importantă pentru Europa, ce se află în proces de extindere, şi ai cărei 
transformări economice, sociale şi politice depind în mod direct de conştientizarea faptului 
că migraţia va fi un element constitutiv al viitorului european, iar statele membre ale 
Uniunii Europene nu-şi pot permite ignorarea unui potenţial de migranţi înalt calificaţi şi 
talentaţi pentru propriile lor economii[9,p.50]. Conform afirmaţiei Secretarului General al 
ONU, dlui Kofi Annan, „una dintre cele mai majore provocări pentru Uniunea Europeană 
extinsă în următorii ani şi următoarele decenii va fi modalitatea în care aceasta va 
reglementa migraţiunea”[10,p.50]. Un argument final, premergător celor analizate supra, 
cu caracter determinatoriu în acest sens, îl prezintă indicatorii economici caracteristici în 
mod exclusiv contractelor individuale de muncă. În acest sens, se cere considerăm a fi 
menționat faptul că, salariații, care au o calificare superioară, nu vor accepta să 
muncească pentru un salariu mizer, având o speranță pentru o viață mai bună, datorită 
muncii depuse pe drumul pentru a ajunge a fi profesionist în domeniul său de interes.  

Continuând prezentarea impactului fenomenului migrației, în contextul pieței forței de 
muncă, găsim util de a prezenta unele idei reflectate în doctrina de specialitate a 
Federației Ruse. Prin urmare, autorul Kulicov A.M, a dat o apreciere motivelor fenomenului 
migraționist, acestea constând în ideea, potrivit căreia: “migrația în societate apare din 
diferite motive, în cele mai multe cazuri, aceasta este condiționată din cauze economice: 
tendința oamenilor de a găsi locuri de muncă, de a primi propria locuință, de a se asigura 
pe sine și propria familie, de a găsi posibilitatea de ași realiza cunoștințele, de a –și majora 
calificarea și altele“[11,p.1-2]. Tot în acest sens, acest autor, a relatat că:”analizând 
migrația prin acest unghi, pe cea din urmă o putem considera ca un fenomen benefic, care 
este în stare de a balanța volumul populației apte de muncă, fenomen benefic de a se 
răsfrânge asupra societății“[11,p.1-2].Dar migrația poate avea și urmări negative, așa ca: 
“scurgerea intelectului“, surplus dublu de forță de muncă necalificată venită de peste 
hotare, conflicte de interese între migranți și cetățenii statului, cât și multe altele [11,p.1-2]. 
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În opinia noastră ideile relatate de către autorul citat, sunt deosebit de corecte și 
adevărate, aspectul corectitudinii și adevărului fiind exprimat prin principalele fenomene 
provocate de către acțiunea fenomenului migrării forței de muncă, care găsesc a fi: 
pierderea personalului calificat, scurgerea populației inteligente, înăbușirea pieței 
de muncă cu forță de muncă necalificată și nelegitimată în țara gazdă, provocând 
astfel un disconfort găsim solid cetățenilor propriului stat. Cu referire la aspectul 
surplusului forței de muncă necalificate și, găzduite de către un anumit stat, se cere a fi 
relatat faptul, că asemenea evenimente provoacă un disconfort solid pieței de muncă, 
naționale din acel stat, care găzduiește asemenea indivizi. Argumentarea unui asemenea 
comportament, este generat de faptul că, angajatorii în toate cazurile sunt cointeresați de 
a plăti salarii mai mici, decât cele solicitate de către salariații statului în care angajatorul își 
are afacerea, în comparație cu cele solicitate de către indivizii migranți. Prin urmare, un 
asemenea comportament, are un efect distructiv, asupra pleiadelor de specialiști din statul 
său de patrie, fiind dezavantajați de colapsul muncii migrante, care aduce impact negativ 
asupra condițiilor de muncă, dintr-un anumit domeniu a economiei naționale.   

Sub aspectul efectelor emanate de acțiunea instituției migrației forței de muncă, 
autoarea Carmen Mihaela Tudorache, a susținut o idee importantă, potrivit 
căreia:”migrația, are un rol important în transformările sociale contemporane”[12,p.91]. 
Este atât un rezultat al schimbărilor globale, cât și un impuls pentru viitoarele schimbări în 
statele de origine, dar și în cele primitoare[12,p.91].Bernd Schulte (1998) arată că migrația 
are în primul rând un impact direct la nivel economic, dar afectează și domeniul muncii și 
cel social, sistemul de protecție socială, cultura și politicile naționale, relațiile 
internaționale, conducând inevitabil la o mai mare diversitate etnoculturală în toate statele 
[12,p.91].Astfel, constatăm că influența fenomenului migrațional, pătrunde practic în toate 
domeniile vieții omenești, punându-și amprenta pe mai multe lături ale domeniilor socio-
culturale ale unui anumit stat, sau și mai multor state care reprezintă interes, sub aspectul 
condițiilor de muncă. 

Fiind un fenomen complex și îndrăznit a fi aplicat în practică de către oameni, 
menționăm că principala locație spre care se tinde de a se migra de către oameni, asupra 
căreia am făcut unele referințe supra, se tind a fi țările Uniunii Europene. În acest sens, 
relatăm că fenomenul migrațional a forței de muncă în cadrul Uniunii Europene, se 
găsește a fi studiat multidimensional, atât de către specialiștii europeni, cât și de alți autori, 
cei mai pronunțați fiind autorii din România, Republica Moldova și alte țări de relevanță, 
propunând în acest sens, o mulțime de ideii concludente, acestea prezentându-se, în cele 
ce urmează. 

Astfel,un prim studiu asupra căruia dorim să atragem atenția, îl prezintă studiul 
realizat de către Diana Mihaela Ţîrcă (Pociovălișteanu), având titulatura - Piața muncii și 
migrația forței de muncă în context European[13]. Fiind un studiu complex, relatăm că 
conținutul acestuia, se propune a fi unul deosebit de relevant, întru studierea problemelor 
ce afectează piața muncii în cel puțin ultimii zece ani. În lucrarea s-a autoarea menționată, 
a dat o definiție considerăm noi, concludentă a pieței forței de muncă, aceasta fiind definită 
ca,:”…..fiind spaţiul economic unde tranzacţionează în mod liber și autonom utilizatorii de 
muncă, pe de o parte, în calitate de cumpărători, şi posesorii resursei de muncă, pe de 
altă parte, în calitate de vânzători”[13, p.5].În această ordine de idei, autoarea a mai 
adăugit că: “pe piața muncii se ajustează cererea cu oferta de muncă, atât prin 
mecanismul preţului muncii, cât și prin mecanismul concurenţei libere între agenţii 
economici”[13, p.5].De această dată, vom fi categorici asupra ideilor relatate de către 
autoarea Diana Mihaela Ţîrcă (Pociovălișteanu), pentru că potrivit Recomandării Nr.69 cu 
privire la aplicarea convenţiilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii, ratificate de Republica 
Moldova [14], unul dintre principalele principii ale OIM, îl reprezintă principiul, potrivit 
căruia - munca nu este o marfă[15]. Întru susținerea poziției noastre, prin prisma ideilor 
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deseori contradictorii relatate în practica curentă, de către diferiți specialiști implicați în 
gestionarea sau cercetarea relațiilor de muncă, cum ar fi: economiștii, contabilii și alți 
specialiști, autorul român Costel Gîlcă, printr-un comunicat a oferit o critică considerăm 
relevantă, asupra ideii relatate de către un economist[16], care ca și autoarea noastră, a 
relatat indirect că munca este - o marfă! Astfel,autorul Costel Gîlcă, considerăm că a 
argumentat solid, poziționarea muncii în circuitul economic al bunurilor și serviciilor, 
aducând lumină publicului ce confundă munca cu marfă, prin argumentarea faptului :”ca și 
în cazul bunurilor sau serviciilor, munca este diferită în funcție de specificitatea sa; pe o 
piață neobstrucționată de măsuri guvernamentale, nu există o cerere sau ofertă generală 
sau agregată pentru forța de muncă, ci o cerere și ofertă specifică pentru anumite tipuri de 
muncă”[16]. 

Aflându-ne în secolul XXI, totuși, după cum am oservat și am prezentat supra, față 
de ramura dreptului muncii, uneori apar întrebări care necesită a fi concretizate, chiar dacă 
la prima vedere, ar apărea că o asemenea concluzie este logică, dar în calitate de contra-
argument, necesar a fi relatat de către specialiștii din domeniul dreptului muncii, acesta 
constând în elementul personalizării acestuia, produs ca implicării totale a omului privind 
individual, acesta dobândind calitatea de salariat, dar nu vânzător!!! Ca argument banal ar 
servi, delimitarea cadrului de reglementare a acestei categorii de raporturi juridice, în 
situația cărora raporturile de vânzare cumpărare se reglementează prin Codul civil și, nici 
de cum prin Codul muncii!!!  

Așadar, în încheierea prezentului comunicat, considerăm că am reușit de a relata 
principalul motiv, în temeiul căruia se parcurge la încheierea contractelor individuale de 
muncă cu elemente de extraneitate și, chiar considerăm, că am reușit să prezentăm unele 
compartimente de bază ale unui asemenea fenomen, desfășurat deosebit de pronunțat în 
societatea actuală. Astfel, sub forma opiniei personalizate în privința fenomenului 
migrațional, propunem propria definiție a instituției migrației forței de muncă, aceasta fiind 
următoarea:”migrația forței de muncă – reprezintă, acea măsură parcursă de către 
cetățenii unui stat, în scopul combaterii neputinței financiare, propuse de către statul patrie 
prin ofertele pieței de muncă naționale, în scopul găzduirii sale de către un alt stat, în 
scopul prestării muncii în condiții  avantajoase întru continuarea traiului decent și 
dezvoltării sale ca personalitate“. 
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