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INEGALITĂŢI ECONOMICE ŞI SOCIALE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ.  

O PERSPECTIVĂ DE ANSAMBLU1 
 

Dr., asist. univ., Emanuel COPILAŞ 
 

Universitatea de Vest dinTimişoara, 
Bulevardul Vasile Pârvan 4, Timişoara 300233, România 

Telefon: + 40 256 592 111; web site: www.uvt.ro  
Abstract 
 
The European Union is, no doubt, at a major political crossroad. Inequalities among its regions and member states are 
still alarmingly high, despite the considerable efforts made through cohesion policy to reduce them; the immigration 
crisis amplifies these inequalities, also generating major political outcomes, like Great Britain’s decision to renounce 
its EU membership. This article offers a general perspective over the European project starting from the premise that 
the EU’s growing economic coherence is not doubled by the same level of political coherence. The future of the EU 
itself depends on elaborating, as quickly as possible, a much needed political form and thus making it able to tackle 
more successfully the whole set of challenges that lies ahead. 
 
Key words: convergence, divergence, integration, cohesion policy, threats 
 
JEL CLASSIFICATION: M 
 
Introducere 
Încă de la fondarea sa în anii 1950, Uniunea Europeană a fost deseori percepută ca o construcţie 
politică elitistă şi inegalitară, având ca scop consolidarea intereselor economice ale marilor puteri 
europene şi menţinerea, pe cât posibil, a prezenţei internaţionale a acestora la un nivel cât mai 
apropiat de cel existent înaintea celui de al Doilea Război Mondial. În contextul bipolarităţii 
specifice Războiului Rece, Europa, grav afectată de ultima conflagraţie mondială, nu mai putea juca 
rolul global cu care a fost, timp de secole, obişnuită. Divizat între sfera de influenţă răsăriteană, 
sovietică, şi cea occidentală, americană, bătrânul continent s-a văzut redus la rolul de teren de 
dispută geopolitică al superputerilor. Această pasivitate internaţională nu va fi însă una de durată. 
Dacă în estul continentului, datorită presiunilor Uniunii Sovietice şi neînţelegerilor între statele 
membre ale „lagărului socialist” în privinţa configurării unei instituţii economice şi sociale cu 
atribuţii supranaţionale, Consiliul de Ajutor Economic Reciproc (CAER), apărut în 1949, nu a jucat 
un rol semnificativ, în vestul continentului, în schimb, lucrurile vor cunoaşte o evoluţie cu totul 
diferită. Comunitatea Economică a Cărbunelui şi Oţelului (CECO) (1951), dublată mai apoi de 
Comunitatea Economică Europeană (CEE) şi de Euratom (1957), au demonstrat determinarea unor 
state ca Franţa şi Germania, la care s-au alăturat în scurt timp Italia, Belgia, Olanda şi Luxemburg, 
de a se dezvolta paşnic, pe bază de reciprocitate, de a îşi exploata resursele energetice în comun şi 
de a edifica, treptat, o piaţă liberă, prin renunţarea la bariele tarifare pentru mărfurile care urmau să 
circule în acest nou spaţiu economic.  
 Impulsionat de recuperarea economică impresionantă a Germaniei Federale, având la bază 
nu numai o etică a muncii specifică, ci mai ales capitalul industrial al fostului regim nazist, care a 

1 Într-o formă de lucru, acest articol a apărut în revista Ideo. Romanian Journal of Philosophical and Social Studies, 
nr. 1, pp. 107-122. 
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supravieţuit războiului în proporţie de aproximativ 80%, respectiv numeroşii deportaţi şi refugiaţi 
germani din Europa de Est (Grosser 1999, 62; Alter 2004, 183-208; von Krockow 1999, 289-300), - 
proiectul european va lua amploare. La fel şi criticile care l-au însoţit şi continuă să îl însoţească. 
 Deficitul democratic, în absenţa căruia nu putem înţelege în mod adecvat inegalităţile socio-
economice din spaţiul comunitar, se numără printre cele mai importante critici aduse funcţionalităţii 
Uniunii Europene (UE). Pe măsură ce proiectul european avansa, în ciuda temperării integrării 
politice în a doua jumătate a anilor 1960 la iniţiativa Franţei, mefientă în raport cu atribuţiile 
supranaţionale pe care Germania urmărea să le implementeze prin intermediul Comisiei Europene 
(CE) – nemulţumirile conform cărora guvernele naţionale conlucrau tot mai strâns cu instituţiile 
supranaţionale (CE), neglijând astfel reprezentarea propriilor cetăţeni şi a intereselor statelor membre 
– căpătau amploare. CE era frecvent percepută drept o instituţie tehnocratică, indiferentă în raport cu 
nevoile, interesele şi percepţiile cetăţenilor europeni. Transparenţa deciziilor, comunicarea deficitară a 
UE cu cetăţenii şi insuficienta informare a acestora din urmă în privinţa politicilor europene reprezintă 
alte argumente în favoarea deficitului democratic. Pentru a contracara aceaste critici, s-a introdus 
alegerea prin vot direct a membrilor Parlamentului European (PE), renunţându-se la selectarea 
acestora dintre membrii parlamentelor naţionale (Kraus 2008, 13-36; Magnette 2005, 176-177). De 
asemenea, s-a ameliorat consderabil accesul la documentele UE şi la deliberările instituţiilor 
componente ale acesteia, au fost organizate mai multe campanii de discutare şi problematizare a 
iniţiativelor UE la nivelul fiecărui stat membru şi s-au înfiinţat diferite fundaţii care să popularizeze 
valorile şi proiectele europene. Mai mult, cetăţenii europeni au primit dreptul de iniţiativă legislativă: 
„Tratatul de la Lisabona precizează că la iniţiativa a ce puţin un milion de cetăţeni ai Uniunii, 
resortisanţi ai unui număr semnificativ de state membre, Comisia Europeană poate fi invitată să 
prezinte, în limitele atribuţiilor sale, o propunere corespunzătoare în materii în care aceşti cetăţeni 
consideră că este necesar un act juridic al Uniunii, în vederea aplicării tratatelor” (Alomar, Daziano, 
Garat 2010, 138-145). Chiar şi aşa, problema rămâne: este permis ca integrarea să avanseze în 
asemenea măsură încât interesele întregului să fie mai presus de interesele părţilor membre? Mai mult, 
dacă în spatele întregului se ascund tocmai interesele celor mai puternici membri? 
 Pe fondul deficitului democratic pot fi înţelese mai bine şi alte tipuri de critici la adresa UE, 
cum ar fi, de exemplu, problema deficitului social, pe care o vom aprofunda mai pe larg puţin mai 
încolo. Paul Magnette:  
 

Cei care astăzi participă activ la viaţa politică europeană sunt elitele vieţii sociale, întreprinzătorii şi 
grupurile de interese, liderii politici şi înalţii funcţionari, cadrele asociaţiilor civice. În orice democraţie, 
categoriile sociale cele mai instruite participă la viaţa civică mai mult decât celelalte. Complexitatea Uniunii, 
plurilingvismul, orientarea normativă a Uniunii către inovaţie… agravează această distorsiune, favorizând 
participarea cetăţenilor care au o educaţie solidă şi sunt poligloţi, care sunt mult mai înclinaţi să înveţe şi să 
înţeleagă noile modele de cetăţenie. Ceilalţi îşi exprimă dezacordul în diverse forme: absenteism, vot 
protestatar… (Magnette 2003, 27). 
 
Acest clivaj social îngrijorător s-a amplificat odată cu criza economică mondială din      

2008-2009. UE dispune însă de numeroase resurse pentru a contracara această evoluţie. Rămâne de 
văzut dacă va identifica şi voinţa politică majoră indispensabilă unui astfel de demers. 

Articolul de faţă este divizat în patru părţi. Prima parte urmăreşte procesul dezvoltării 
politicii regionale, paralel cu avansarea integrării, adică a definitivării pe coordonate instituţionale a 
pieţei unice europene. A doua parte discută două filosofii economice diferite, convergenţa şi 
divergenţa, argumentând că, la nivelul UE, ambele îşi fac simţită prezenţa, deşi ultima într-o măsură 
sensibil mai mare decât prima. A treia parte aduce în discuţie câteva inegalităţi sociale care 
afectează proiectul european, respectiv răspunsurile comunitare la adresa acestei spinoase probleme. 
În sfârşit, partea finală a articolului argumentează în favoarea adâncirii integrării pe coordonate 
federale ca mijloc de a contracara efectele divergente produse de către funcţionarea unei pieţe unice 
prea puţin şi uneori deloc circumscrisă politic. 
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Coeziune, convergenţă, integrare 
Politica de coeziune a UE, denumită şi politică regională, are o istorie îndelungată, care îşi face 
apariţia odată cu semnarea tratatului de la Roma (1957). Chiar dacă nu conţinea efectiv obiective 
specifice politicii de coeziune în forma ei actuală, coerentă, diversificată şi cu indicatori de 
performanţă bine delimitaţi – tratatul asuma ca cerinţă generală pentru dezvoltarea CEE reducerea 
disparităţilor dintre diferitele regiuni ale statelor membre (Balchin, Sykora, Bull, 1999, 16; Alomar, 
Daziano, Garat 2010, 264; Turşie 2013, 113). Anul următor au fost înfiinţate primele două fonduri 
structurale, Fondul Social European (FSE), având ca obiective profesionalizarea forţei de muncă, 
reconversia profesională şi, per ansamblu, reducerea şomajului, respectiv Fondul European pentru 
Orientare şi Garantare Agricolă (FEOGA). Treptat, pe măsură proiectul comunitar capătă o tot mai 
mare amploare comercială, politica de coeziune este consfinţită la nivel instituţional în 1968 când, 
în cadrul CE este înfiinţată Direcţia Generală pentru Politică Regională (Mirić 2010, 19-20). 
 Dar primul pas cu adevărat important în aceast direcţie a fost făcut în 1975, atunci când a 
fost înfiinţat Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), ca urmare a extinderii din 
1973, atunci când Irlanda, Danemarca şi Marea Britanie s-au alăturat proiectului comunitar. Având 
un nivel de dezvoltare inferior mediei comunitare, Irlanda a fost, alături de sudul Italiei şi de unele 
regiuni miniere din Marea Britanie, principalul beneficiar al înfiinţării acestui fond structural 
(Alomar, Daziano, Garat 2010, 264-265). Un alt motiv pentru crearea FEDR rezidă în şocul 
petrolifer din 1973, urmat de o perioadă de instabilitate economică globală care s-a menţinut până la 
sfârşitul deceniului. În timp ce statele mai bogate s-au putut replia în mod corespunzător, atenuând 
impactul scumpirii bruşte a petrolului asupra propriilor economii, statele mai puţin dezvoltate, în 
special statele comuniste, au avut cel mai mult de suferit (Mirić 2010, 20). 
 Odată cu aderarea Greciei (1981), respectiv a Spaniei şi Portugaliei (1986), diferenţa dintre 
nivelul de dezvoltare al celor şase membri fondatori şi UE 12 se amplifică. Sunt necesare acum 
măsuri mai hotărâte din partea CE pentru a reduce disparităţile regionale tot mai pronunţate. Ţinând 
cont şi de relansarea tensiunilor geopolitice dintre cele două superputeri, respectiv de adoptarea de 
către Statele Unite în timpul administraţiei Reagan (1981-1988) a unei politici economice 
neoliberale bazate pe stimularea competitivităţii în detrimentul stabilităţii sociale, politică 
economică având un impact negativ direct asupra creşterii economice a CEE, încă devotată 
modelului statului postbelic al bunăstării – necesitatea reinventării proiectului european pe 
coordonatele supranaţionale care să-i asigure coerenţa şi predictibilitatea care îi lipsiseră până acum 
atât în plan intern, cât şi internaţional, se impune. În acest context este semnat, în 1986, Actul Unic 
European (AUE), tratat care relansează practic proiectul comunitar, devenind „momentul 
refondator” al acestuia. Se stabilesc acum perspective ferme de definitivare a pieţei unice până în 
1992, prin renunţarea la ultimele bariere tarifare; tot mai multe politici (economice, sociale, 
tehnologice, ecologice) sunt comunitarizate, fiind scoase de sub incidenţa exclusivă a statelor 
membre şi aduse la nivel supranaţional. Rolurile PE şi al Curţii Europene de Justiţie (CEJ) sunt la 
rândul lor sporite (Blair, 2005, 59-61; Nugent 2006, 80-81). 
 AUE introduce, pe lângă toate aceste măsuri, şi comunitarizarea politicii regionale, lăsată 
până atunci la latitudinea statelor membre. Bugetul alocat acesteia se dublează. În 1988 este semnat 
şi Regulamentul fondurilor structurale, prin intermediul căruia politica regională este reglementată 
în cadrul unor exerciţii financiare multianuale având ca scop ameliorarea capacităţii statelor 
membre şi a regiunilor europene de a accesa fonduri structurale în vederea atingerii obiectivului 
AUE de configurare a pieţei unice până în 1992. Astfel, între 1988-1993, respectiv 1994-1999 au 
funcţionat pachetele Delors 1 şi 2, supranumite după preşedintele de atunci al CE, Jaques Delors, 
între 2000-2006 Agenda 2000, în timp ce între 2007-2013, respectiv 2014-2020, avem de-a face cu 
perspective financiare multianuale sau, simplu spus, cu intervale ale politicii de coeziune (Alomar, 
Daziano, Garat, 2010, 265). Aşa cum se poate constata din tabelul de mai jos, ponderea politicii 
regionale în cadrul bugetului total al UE a fost şi rămâne într-un proces de creştere constantă, mai 
ales după intrarea în vigoare a tratatului de la Maastricht (1993), atunci când este introdus Fondul 

9 
 



Culegere de articole selective ale Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii” 
22-23 septembrie 2017, Chişinău, Vol. IV 

E-ISBN 978-9975-75-899-4 
 
de Coeziune (FC), este înfiinţat ultimul fond structural, Instrumentul Financiar de Orientare pentru 
Pescuit (ISOP), care mai târziu îşi schimb denumirea în Fondul European pentru Pescuit, se 
înfiinţează Comitetul Regiunilor, se adoptă principiul subsidiarităţii şi, în sfârşit, politica regională 
este reunoscută, alături de piaţa unică şi de dezideratul uniunii monetare, drept unul dintre 
principiile politice de bază ale recent înfiinţatei UE (Turşie 2013, 114-115). 
 

Tabelul nr. 1. Creşterea constantă a bugetului alocat politicii de coeziune (1988-prezent) 
 Buget (mld. euro) 
1988-1993 64 
1994-1999 168 
2000-2006 213 
2007-2013 347 
2014-2020 351 

Sursa: Turşie 2013, 115-116; http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/available-budget/. 
 

Augmentarea bugetului alocat politicii de coeziune reprezintă o consecinţă directă a 
recentelor valuri de extindere ale UE: 1995 (Austria, Suedia, Finlanda), 2004 (Polonia, Ungaria, 
Cehia, Slovacia, Estonia, Letonia, Lituania, Slovenia, Cipru, Malta), 2007 (România, Bulgaria), 
2013 (Croaţia). Fondurile structurale oferă asistenţă financiară pentru regiunile europene a căror 
nivel de dezvoltare este mai mic de 75% din media UE, în timp ce FC se adresează regiunilor care 
nu ating 90% din această medie. După valul de extindere din 2004, cel mai important din întreaga 
istorie a proiectului comunitar şi care inclus zece state din Europa Centrală şi de Est, aceste medii 
au scăzut semnificativ. 

Pentru a facilita implementarea obiectivelor politicii regionale, este luat în calcul 
Nomenclatorul Unităţilor Teritoriale Statistice (NUTS) propus de către Eurostat în anii 1980 şi 
divizat pe trei nivele. Astfel, în NUTS 1 intră regiunile având între 3-7 000 000 locuitori, adică 
inclusiv unele state, în NUTS 2, nivelul la care operează efectiv politica regională, regiunile având 
între 800 000-3 000 000 locuitori, iar în NUTS 3 regiunile având între 150 000-800 000 locuitori. 
Există de asemenea şi nivele inferioare, cum ar fi NUTS 4 pentru oraşe mici şi mijlocii şi NUTS 5 
pentru comune şi sate, dar acestea au o aplicabilitate redusă (Mirić 2010, 25; Leonardi 2005, 7; 
Turşie 2013, 117-118). 

Pe lângă fondurile structurale şi deja amintitul FC, politica de coeziune a UE dispune şi de 
alte instrumente de solidaritate, cum ar fi Fondul de Solidaritate, înfiinţat în 2002 în urma 
dezastrelor naturale care au afectat Europa Centrală, respectiv aşa-numitele iniţiative comunitare, 
finanţate de către FEDR, printre care se numără Intereg, Urban sau Leader. Dacă pentru politica de 
coeziune 2007-2013 principalele obiective au fost convergenţa, competitivitatea regională şi 
ocuparea forţei de muncă, respectiv cooperarea teritorială europeană, convergenţei fiindu-i alocat 
82% din bugetul de 347 miliarde de euro, în perioada 2014-2020 accentul este pus, ţinând cont de 
recenta criză mondială şi de epuizarea vizibilă a resurselor energetice clasice, pe cinci obiective 
majore: ocuparea forţei de muncă, inovare, educaţie, incluziune socială şi energie regenerabilă 
(Turşie 2013, 116-117; Onica 2013, 219-220; Brandsma et. al. 2014, 24). 

Putem clarifica, după aceste precizări istoric-instituţionale, sinuoasa relaţie coeziune-
convergenţă-integrare, anunţată în subtitulul acestei secţiuni. Astfel, conform lui Robert Leonardi, 
coeziunea reprezintă un „scop politic”, unul dintre principalele obiective ale UE bazat pe politici 
redistributive menite să estompeze diferenţele economice şi sociale dintre statele bogate şi statele 
mai puţin bogate, identificabile în special printre cele incluse în valurile de extindere din 2004 şi 
2007. Convergenţa, în schimb, se refer la setul de măsuri palpabile care trebuie implementate pentru 
a asigura fezabilitatea coeziunii. 
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Dacă primul concept (coeziunea) reprezintă obiectivul politic, al doilea concept (convergenţa) este mijlocul 
prin care obiectivul politic este atins. Convergenţa oferă răspunsul la «cum» coeziunea este obţinută, şi devine 
manifestă pe măsură ce diferenţele socio-economice dintre ţări şi regiuni aparţinând Uniunii Europene scad 
odată cu trecerea timpului. Dacă convergenţa socio-economică nu are loc, atunci obiectivul politic al 
coeziunii nu poate fi realizat. Cu alte cuvinte, coeziunea este rezultatul general al procesului de convergenţă 
(Leonardi 2005, 9). 
 
Mai departe, nu se poate vorbi nici de convergenţă nici de coeziune în absenţa integrării, 

adică a procesului de comunitarizare, prin intermediul căruia tot mai multe politici europene sunt 
dezbătute, adoptate şi implementate pornind de la nivel supranaţional. În această optică, cei trei 
piloni stabiliţi prin tratatul de la Maastricht şi care regândesc radical arhitectura instituţională a 
proiectului comunitar – Comunităţile Europene, CECO, CEE şi Euratom, Politica Externă şi de 
Securitate Comună, respectiv Justiţie şi Afaceri Interne – intră într-o nouă dinamică având ca forţă 
motrice adoptarea graduală a condiţiilor de funcţionalitate specifice primului pilon. 
 

Tabelul nr. 2.Coeziune, convergenţă, integrare: particularităţi conceptuale şi definiţionale 
Componente 
definiţionale/concepte 

Coeziune Convergenţă Integrare 

Natură/esenţă Obiectiv politic Procesualitatea 
politicilor publice 

Arhitectura 
instituţională 

Obiectiv/raţional Egalitate/oportunitate Bunăstare/calitatea 
vieţii 

Eficacitate/performanţ
ă instituţională 

Principala dimensiune 
a analizei 

Politică Economică Temporală 

Principalii actori Societatea civilă Antreprenori/pieţe Instituţiile 
reprezentative 

Sursa: Leonardi, 2005, 10. 
 
 Pe baza tabelului de mai sus, putem concluziona că dimensiunea principală a coeziunii este 
cea politică, dimensiunea principală a convergenţei este cea economică, iar dimensiunea principală 
a integrării este cea instituţională. Niciuna dintre ele nu are sens decât prin raportarea la cealaltă şi 
nu poate funcţiona/avansa decât împreună cu celelalte. Numai că această dialectică europeană 
optimistă bazată pe progres plurivalent a fost şi continuă să rămână contestată. Printre cele mai 
importante critici care i se aduc figurează şi aceea cum că, departe de a produce convergenţă 
economică, modul în care UE funcţionează se bazează pe amplificarea disparităţilor regionale şi pe 
accentuarea polarizării dintre regiunile/statele dezvoltate, respectiv regiunile/statele mai puţin 
dezvoltate. 
 
Convergenţă, divergenţă şi viitorul inegalităţilor economice în cadrul UE 
Convergenţa este un produs al teoriei economice neoclasice, care susţine că, în general, tehnologiile 
de producţie sunt aceleaşi sau pot fi adaptate în moduri similare pentru diferite ţări, rata profitului 
este constantă şi, nu în ultimul rând, factorii de producţie sunt interşanjabili. Pentru ca procesul de 
convergenţă să aibă loc într-un mod cât mai rapid şi eficient, este foarte important pentru 
teoreticienii neoclasici ca statul să intervină cât mai puţin posibil în cadrul acestuia. 
 O variantă a acestei teorii porneşte de la următorul exemplu: în cazul unei relaţii comerciale 
libere între o regiune dezvoltată, competitivă din punct de vedere al capitalului pe care îl produce, şi 
o regiune periferică, subdezvoltată, dispunând în schimb de forţă de muncă abundentă şi ieftină, un 
proces de convergenţă economică între cele două părţi este practic inevitabil. Forţa de muncă 
scumpă din regiunea dezvoltată va deveni neatractivă pentru capitalul produs aici, care va avea 
tendinţa să migreze înspre regiunea subdezvoltată pentru a obţine profituri mai mari cu ajutorul unei 
forţe de muncă ieftine, adică plătind salarii sensibil mai mici. Dacă regiunea dezvoltată exportă 
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capital, regiunea subdezvoltată va exporta forţă de muncă aflată în căutarea unui nivel de trai mai 
ridicat. Ajuns în regiunea subdezvoltată, capitalul va produce investiţii, va diminua şomajul şi va 
contribui la creşterea economică. Forţa de muncă ieftină din regiunea subdezvoltată care a migrat în 
regiunea dezvoltată va contribui în schimb la echilibrarea nivelului salarial. Cu timpul, regiunea mai 
puţin dezvoltată îşi va permite să exporte ctre regiunea dezvoltată şi alte tipuri de mărfuri în afară 
de forţă de muncă, în timp ce regiunea dezvoltată va putea găsi aici o piaţă tot mai atractivă, cu o 
capacitate crescută de a absorbi produsele pe care aceasta le oferă la export. Echilibrul între cele 
două regiuni a început să ofere rezultate, disparităţile au fost reduse şi procesul de convergenţă 
înfăptuit (Reiner 1999, 19-27; Molle 2007, 17-19). 
 Dacă teoria neoclasică pornea de la asumpţia că tehnologiile de producţie sunt bunuri 
exogene care asigură o distribuţie cât mai echitabilă pentru progresul tehnologic, indiferent de 
locaţie şi lucrând astfel în favoarea convergenţei, teoriile neokeynesiene, printre altele, 
argumentează în favoarea divergenţei. Departe de a se atenua, dezechilibrul structural dintre două 
regiuni diferite în termenii comparaţiei de mai sus se va amplifica treptat. Capitalul şi forţa de 
muncă fiind mobile şi ambele obţinând câştiguri superioare în regiunea dezvoltată, incluzând aici şi 
subvenţiile statale generoase pe care economiştii neoclasici tind să le aibă prea puţin sau deloc în 
vedere, acestea vor tinde să rămână pe loc. Chiar dacă o parte a capitalului din regiunea dezvoltată 
va migra în cea subdezvoltată în căutare de forţă de muncă mai ieftină, nu există garanţii certe că 
veniturile astfel obţinute vor fi investite în regiunea în care au fost produse şi nu vor migra înspre 
regiunea mamă, cea dezvoltată. Iar această migraţie a capitalului înspre regiunea subdezvoltată 
devine incertă dacă se ţine seama de faptul că profiturile obţinute datorită nivelului scăzut de 
salarizare pot fi diminuate sau chiar anulate de costurile de transport ale mărfurilor spre destinaţiile 
de export. Mai mult, costurile ridicate ale forţei de muncă din regiunea dezvoltată pot fi compensate 
prin creşterea productivităţii cuplată cu o aferentă creştere a exporturilor. Chiar dacă pe termen 
scurt regiunea subdezvoltată poate beneficia de pe urma relaţiei cu regiunea dezvoltată, pe termen 
lung ea va fi totuşi un perdant net în termeni de forţă de muncă, investiţii şi capital, a cărui 
mobilitate nu va putea să o controleze suficient de mult pentru a-şi asigura dezvoltarea. Astfel, rata 
profitului nu este constantă, bazată pe echilibrul dintre cerere şi ofertă, ci este diferenţiată, fiind mai 
mare în regiunea dezvoltată. Mai mult, dacă două regiuni sunt comparabile din punct de vedere al 
capitalului şi al forţei de muncă, dar diferite ca dimensiuni, profiturile pe care le va genera regiunea 
mai extinsă le vor întrece cu siguranţă pe cele din regiunea cu o suprafaţă mai redusă. În plus, 
poluarea şi dezvoltarea inegală generată de investiţiile capitalului din regiunea dezvoltată în cea 
subdezvoltată pot contribui şi la creşterea preţurilor (Reiner 1999, 28-39; Molle 2007, 19-21; 
Vădăsan 2010, 122). 
 În ceea ce priveşte UE şi diferenţierea sa tot mai pregnantă între o regiune bogată în nord-
vest şi regiunile mai puţin bogate din sud şi est, se poate afirma că are loc un proces simultan de 
divergenţă-convergenţă. Extinderea pieţei libere şi renunţarea progresivă la barierele tarifare expune 
mărfurile din regiunile mai puţin competitive la concurenţa mărfurilor vest-europene, care 
beneficiază de subvenţii statale mai mari şi de o productivitate pe măsură. Dar, prin absorbirea 
forţei de muncă excedentară din regiunile mai puţin dezvoltate şi prin investiţiile operate în cadrul 
acestora, respectiv datorită privilegierii financiare a regiunilor mai puţin dezvoltate prin intermediul 
politicii de coeziune, nu se poate nega faptul că la nivelul UE are loc în acelaşi timp şi un proces de 
convergenţă. Aşa cum observă Willem Molle, avem de-a face atât cu factori economici centrifugali, 
care contribuie la convergenţă, cât şi cu factori economici centripetali, producători de divergenţă 
(Molle 2007, 22). Numai că este posibil ca această convergenţă să se desfăşoare pe fondul unei 
divergenţe structurale al cărei progres nu îl poate decât încetini şi nimic mai mult. 
 
Inegalităţi sociale şi răspunsuri comunitare 
În ciuda eforturilor UE de a reduce disparităţile regionale, acestea persistă, fiind reproduse tocmai 
de către mecanismul de funcţionare al acesteia, o piaţă unică tot mai dereglementată care 
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avantajează în primul rând marele capital. Aşa cum observa Paul Magnette, odată cu relansarea 
proiectului comunitar prin intermediul AUE, acesta a început să funcţioneze mai degrabă în 
favoarea pieţelor decât în favoarea cetăţenilor (Magnette 2005, 125-129). Nu se poate nega însă că 
UE adoptă şi a adoptat încă de la înfiinţarea sa măsuri categorice pentru combaterea sărăciei, 
excluziunii sociale şi a discriminărilor de orice fel. Doar că a preferat, mai ales după încheierea, în 
anii 1970, a epocii statului bunăstării, să mizeze pe predictibilitate economică, inflaţie redusă şi, 
începând cu anul 2000, pe o monedă euro forte care să garanteze coerenţa şi perspectivele unei pieţe 
unice tot mai dinamice. Alegând, prin intermediul acestor măsuri, să mulţumească preponderent 
mediul antreprenorial, UE a plasat inevitabil riscurile acestor politici publice pe umerii populaţiei, 
după cum se poate constata de pe urme nivelului ridicat de şomaj, mai ales în cadrul unor state 
membre, dar şi a migraţiei interne, în special pe axa est-vest, care nu trebuie confundată sau 
substituită cu principiul fundamental al liberei circulaţii a persoanelor. 
 De la tratatul de la Roma, care conţinea puţine referinţe explicite cu privire la politica 
socială, trecând prin semnarea, în 1961, a Cartei sociale europene şi adoptarea, în 1989, a Cartei 
comunitare a drepturilor sociale fundamentale ale lucrătorilor, în contextul creat de către AUE, şi 
ajungând la tratatele de la Maastricht şi Amsterdam – UE s-a preocupat în mod activ de progresul 
social per ansamblu. S-au făcut eforturi în direcţia unei mai bune ocupări a forţei de muncă, a 
dreptului muncii şi a condiţiilor de muncă, a protecţiei şi formării profesionale, a protecţiei 
împotriva accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, a securităţii sociale şi au fost întărite 
drepturile sindicale. De asemenea, tratatul de la Amsterdam a insistat asupra combaterii 
discriminării sexuale, rasiale, religioase, etnice şi a discriminării legate de vârstă şi dizabilităţi. În 
plus, tratatul a introdus o prevedere lipsită de echivoc în ceea ce priveşte discriminarea pozitivă, 
menită să recupereze, acolo unde este cazul, handicapul pe care femeile încă îl mai au în raport cu 
bărbaţii în câmpul muncii (Turşie 2013, 141-143; Alomar, Daziano, Garat, 2010, 462-464). 
 Tratatul de la Lisabona preia şi extinde aceste măsuri, adăugându-le o insistenţă sporită 
asupra drepturilor consumatorului, tot mai necesare în contextul în care organismele modificate 
genetic ocupă o pondere în creştere în alimentaţia tuturor statelor dezvoltate, nu numai în cadrul 
UE, respectiv asupra drepturilor referitoare la sănătate, unde au fost ameliorate procedurile în ceea 
ce priveşte „stocarea şi distribuirea sângelui uman”, „donarea, obţinerea, controlul, transformarea, 
stocarea şi distribuirea de ţesuturi şi de celule umane” şi, nu în ultimul rând, au fost lansate 
campanii de informare şi conştientizare în raport cu pericolele fumatului şi ale consumului excesiv 
de alcool (Alomar, Daziano, Garat, 2010, 466-478). 
 Cu toate acestea, strategia socială a UE este, în cel mai bun caz, una „lentă” (Turşie 2013, 
79-85; Alomar, Daziano, Garat, 2010, 467). Riscul sărăciei şi al excluziunii sociale este tolerabil în 
statele nordice, în Austria, Germania şi în unele foste state socialiste ca Slovenia, Cehia şi Slovacia, 
dar rămâne ridicat în statele baltice, în statele mediteraneene şi în restul statelor membre din Europa 
de Est (Lelkes et. al. în Ward et. al. 2009, 17-44). Şomajul este de asemenea la niveluri ridicate şi 
tinde să devină tot mai mult un fenomen urban. Nivelul de educaţie este în general dependent de 
nivelul de trai. Migraţia, care are loc în principal dinspre regiunile periferice înspre regiunile 
centrale, spre deosebire de migraţia industrială, inversă, creează anumite presiuni asupra bugetelor 
sociale şi contribuie la extinderea segregării rasiale şi profesionale (Molle 2007, 60-82). În acelaşi 
timp, migranţii au un nivel al veniturilor şi o siguranţă a locului de muncă mai scăzute decât nativii 
(Lelkes et. al. în Ward et. al. 2009, 69-102). Per ansamblu, deoarece problema sărăciei şi 
excluziunii sociale rămâne în principal la latitudinea statelor membre, UE nu a oferit până acum un 
răspuns coerent şi sistematic în această privinţă, fapt care se traduce prin disparităţile existente în 
acest sens între statele membre. 
 În 2014, 24,4% din populaţie UE suferea din cauză sărăciei şi a excluziunii sociale, cu 0,1% 
mai puţin decât în anul precedent. La nivelul statelor membre, statele cele mai afectate sunt 
România (40,2%), Bulgaria (40,1%) şi Grecia (36%), în timp ce statele cel mai puţin afectate sunt 
Finlanda (17,3%), Suedia (16,9%), Olanda (16,5%), şi Cehia (14,8%). 9% din populaţia UE suferea 
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în acelaşi an de lipsuri materiale severe, dintre care 26,3% în România şi 33,1% în Bulgaria 
(„People at risk of poverty or social exclusion”, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/People_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion ). 
 
CONCLUZII: spre un proiect european tot mai egalitar? 

Cele patru libertăţi fundamentale pe care se bazează modelul comunitar al pieţei unice – 
libertatea de circulaţie a bunurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalurilor (Turşie 2013, 45-57) – 
funcţionează într-un mod relativ ambiguu, producând, aşa cum am constatat, atât convergenţă, cât şi 
divergenţă în plan economic şi social. Putem concluziona, în baza informaţiilor de mai sus, că 
tendinţa pieţei unice de a produce divergenţă, tendinţă care în contextul crizei economice globale s-
a amplificat datorită măsurilor de asuteritate impuse de către CE şi care s-au repercutat în primul 
rând asupra categoriilor sociale vulnerabile, nu poate fi contracarată decât prin intermediul unor 
măsuri politice apte de a asigura continuarea integrării europene pe coordonate federale. 
Divergenţei economice nu i se poate opune cu succes decât o convergenţă politică, într-o primă 
fază, urmată apoi de o convergenţă economică şi socială autentică. Însă acest federalism va eşua 
dacă nu va reuşi să integreze în mod constructiv dialectica naţional-supranaţional şi va funcţiona 
drept paravan pentru cei mai puternici membri ai UE (Pasquinucci în Kaiser, Varsori 2010, 66-84). 
Tratatul de la Lisabona a făcut deja paşi importanţi în această direcţie, prin instituirea funcţiei de 
Înalt Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe şi Politică de Securitate sau prin sporirea 
atribuţiilor PE, printre altele. Rămâne de văzut când, cum şi mai ales pentru cine va fi continuat 
acest proces. Pentru că o Europă a elitelor versus o Europă a societăţilor, aşa cum s-a încetăţenit 
această percepţie în contextul recentei crize economice, nu va face decât să alimenteze polarizarea 
şi implicit erodarea proiectului european. O astfel de Europă, divizată social şi economic, nu va fi 
nici competitivă, nici prosperă, nici stabilă, în cele din urmă. Cu atât mai puţin europeană. 
Dimpotrivă, este posibil să evolueze într-o direcţie tot mai autoritară şi mai puţin democratică.  
 

 Rolul viitor al Uniunii Europene în plină transformare va depinde de capacitatea sa de a acţiona 
eficient pe plan internaţional, capacitate care, la rândul ei este în funcţie de organizarea şi coeziunea ei 
interioară. Or, pentru aceasta trebuie ca deviza europeană «unitate în diversitate» să devină realitate. 
Experienţa statelor federale, precum şi cea neterminată a Uniunii, dovedesc faptul că numai metoda federală 
poate garanta autonomia şi totodată identităţile proprii ale statelor, regiunilor, oraşelor şi puterilor locale 
precum şi uniunea care atrage după sine capacitatea de acţiune necesară. Aplicarea principiilor 
subsidiarităţii şi democraţiei participative vine în completarea panopliei metodei federative. Nu există model 
federal unic gata de a fi aplicat. De fapt, pe baza principiilor federative se recurge la spiritul şi metoda 
federalismului. Este o căutare continuă a celei mai potrivite forme de guvernanţă (Sidjanski 2010, 381). 
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Abstract 
 
 At present, the need for comparative studies of human development is increasingly emerging within an attempt to 
follow the level reached by states, regions or human communities in certain administrative-territorial units, aiming to 
assess the effectiveness of development policies applied by regional and local governments or administrations, beyond 
certain statistical indicators or series attesting to certain aspects of human development. In this context, the HDI 
applied by the UN includes four components of human development and provides a generalization of human 
development globally at the world's stateslevel. In our study, we intend to develop the given indicator, including a much 
larger number of indices and indicators at the level of the 614 settlements within of the Centre Development Region, in 
the context of the implementation of the Regional Development Strategy of the Republic of Moldova. 
 
Key words: Human Development Index, Centre Development Region, the demographic component of human 

development, demographic aging, demographic pressure, population dynamics. 
 
JEL CLASSIFICATION: J11 

 
Introducere 
Scopul acestul studiu constă în estimarea şi determinarea deosebirilor spaţiale ale Indicelui 

Dezvoltării Umane (IDU) în localităţile Regiunii de Dezvoltare Centru pe dimensiunea socio-
demografică, în vederea aprecierii obiective a situaţiei socio-demografice a acestora, precum şi 
elaborarea unor recomandări factorilor de decizie în scopul punerii în aplicare a instrumentelor 
incluse în Strategia de Dezvoltare Regională a R. Moldova. Încercările de a sintetiza multitudinea 
indicelor şi indicatorilor dezvoltării umane în unul a determinat apariţia unui indicator sintetic, IDU 
(indicele dezvoltării umane apărut în anii ’90 ai secolului trecut şi care în prezent este utilizat ca 
unul dintre principalii utilizaţi de ONU prin care se încearcă a diferenţia statele lumii şi a urmări 
traiectoria pe care au avut-o acestea de-a lungul timpului. Este cu atât mai semnificativ acest 
indicator cu cât el reflectă maturitatea anumitor state în materie de dezvoltare umană şi permite de a 
aprecia corectitudine traiectoriilor de dezvoltare a statelor, regiunilor sau subregiunilor de 
dezvoltare. Dezvoltarea umană cuprinde o multitudine de componente, ONU în raportul dezvoltării 
umane include, deocamdată, 4 indicatori: speranţa de viaţă la naştere, rata alfabetizării, numărul de 
ani de studii şi nivelul veniturilor. Studiul dat cuprinde analiza dezvoltării umane prin componenta 
socio-demografică în localităţile R. D. Centru a R. Moldova. 

Teritorial, R.D. Centru este situata în partea centrala a Republicii Moldova, marginindu-se 
cu alte 4 regiuni de dezvoltare din ţara, (Nord, Sud, Transnistria (Regiunea de Est) şi (mun. 
Chisinau) precum şi cu Regiunea de dezvoltare Nord – Est din Romania (partea de vest). 

R. D. Centru este cea mai mare ca suprafaţă şi ca număr al populaţiei. În componenta 
regiunii sunt incluse 13 raioane care au în componenţa lor 256 de sate, 329 de comune şi 14 orase. 
Numărul de localităţi din regiune constituie 36,6% din numărul total de localităţi ale ţării.  
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În componenta regiunii sunt incluse 13 raioane (unităţi administrativ – teritoriale de nivelul 
II) care au în componenta unităţi administrativ - teritoriale de nivelul I (sate, comune şi orase). 
După mediul de rezidenţă, ponderea populaţiei rurale reprezintă 80,6% din totalul populaţiei (2017).  
 

Materiale si metode 
În Republica Moldova, implementarea politicilor în domeniul dezvoltării regionale este un 

domeniu relativ nou, care se afla intr- un proces de dezvoltare şi racordare la exigentele politicii de 
dezvoltare regionala ale Uniunii Europene. În cadrul mecanismelor Strategiei de Dezvoltare 
Regionala ale Republicii Moldova, pentru anul 2016-2020, este prevazut ca în procesul de 
planificare a dezvoltarii regionale se vor identifica si analiza, în mod explicit, principalele probleme 
economice şi sociale, care împiedică dezvoltarea în regiuni şi vor prioritiza măsurile necesare 
pentru soluţionarea acestora. În acest sens, aprecierea nivelului de dezvoltare pentru fiecarei 
localitate în parte se dovedeste a fi necesara pentru a orienta corect intervenţiile statului, a elimina 
discrepanţele în dezvoltare şi a asigura condiţii de trai decente pe întreg teritoriul ţării. 

În vederea evaluarii obiective a situaţiei socio – demografice regionale s-a recurs la 
estimarea Indicelui de Dezvoltare Umana pentru 614 de localităţi din cadrul Regiunii de Dezvoltare 
Centru, una dintre cele 3 regiuni de dezvoltare funcţionale în prezent. Baza de date a inclus 4 
indicatori cu referire la componenta socio-demografică: numărul populaţiei, dinamica populaţiei în 
intervalul 1998-2015, presiunea demografică şi îmbătrânirea demografică Au fost utilizate metodele 
statistice, matematice, cartografice, comparaţiei, sistemul GIS. A fost sistematizat un volum mare de 
informaţii colectate de la instituţii specializate din ţară, precum: Biroul Naţional de Statistică, 
departamentul tehnologii informaţionale etc. 

 
Metodologia 
IDU la nivel de state sau regiuni nu arată situaţia teritorială în cadrul statelor, ştiut fiind că 

dezvoltarea este neproporţională şi discontinuă teritorial. În acest sens ne-am propus o analiză 
detaliată la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale primare din cadrul R. D. Centru. Au fost luati 
în calcul 4 indicatori şi indici care reflectă situaţia socio-demografică de ansamblu a UTA: 
îmbătrânirea demografică, rata dependenţei demografice, dinamica populaţiei şi numărul populaţiei, 
fiecare având o semnificaţie aparte în cadrul componentei socio-demografice. 

Gradul de îmbătrânire a populaţiei dintr-o localitate are o semnificaţie dublă. Pe de o parte, o 
pondere mare a populaţiei îmbătrânite şi o speranţă de viaţă la naştere înaltă poate fi interpretată ca 
o expresie a unui nivel înalt de trai al populaţiei, iar pe de altă parte, o pondere mare a populaţiei 
vârstnice în totalul populaţiei denotă creşterea poverii economice şi a cheltuielilor de întreţinere a 
cestora. Gradul de îmbătrânire poate fi raportată la scara îmbătrânirii populaţiei (tab.1). 

Un alt indicator luat în calcul îl reprezintă raportul de dependenţă demografică (age 
dependency ratio) este raportul dintre numărul persoanelor de vârstă „dependentă” (persoanele de 
sub 15 ani şi de peste 57/62) şi populaţia în vârstă aptă de muncă (16/57/62) exprimat la 100 
persoane (%). Este folosit ca un indicator al „poverii” economice pe care populaţia productivă o 
poartă faţă de populaţia întreţinută (copii şi vârstnici). Cu cât valoarea indicelui este mai mare cu 
atât „povara” economică este mai mare şi invers.  

Calcularea dinamicii populaţiei ne permite să evaluăm gradul de stabilitate a populaţiei, o 
creştere pozitivă a populaţiei într-un interval de 15 ani ne permite să identificăm perspectiva 
demografică a populaţiei ca foarte bună, bună, stagnare, declin lent şi declin iremediabil. 

Un ultim indice luat în calcul - numărul populaţiei – acesta având o semnificaţie atât 
economică, cât şi socială. De regulă localităţile mari şi foarte mari sunt mau puţin vulnerabile la 
transformările cu caracter socio-economic prin care a trecut R. Moldova. Aceste sunt considerate 
susceptibile şi pentru plasamentul capitalului şi din perspectiva oportunităţilor mai mari pentru 
investiţii în infrastructura socială, economică, tehnico-edilitară etc. Distingem, în acest sens, 5 
categorii de localităţi: 
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1. 5001+ locuitori – foarte mari;  
2. 2001-5000 locuitori – mari;  
3. 1001-2000 locuitori – medii;  
4. 201-1000 locuitori – mici;  
5. Foarte mici – sub 200 de locuitori. 

La calcularea tipologiei localităţilor după IDU pe dimensiunea socio-demografică s-a folosit 
media ponderală a indicilor şi media geometrică a celor 4 indici şi indicatori luaţi în calcul. IDU 
variază pe o scală între 0 şi 1 iar nivelul dezvoltării umane fiind cu atât mai ridicat cu cât este mai 
apropiat de valoarea maximă. 

 
Rezultate şi discuţii 

Dezvoltarea Umană reprezintă un fenomen complex, care include diverse aspecte ale vieţii 
societăţii. Începând din anul 1990, sub egida Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare 
(PNUD), a fost elaborat un set de indicatori sintetici, care permit măsurarea progresului realizat de 
fiecare ţară în domenii ce ţin de dezvoltarea umană. Principalul indicator sintetic, ce exprimă într-o 
formă numerică nivelul dezvoltării umane, este Indicele de Dezvoltare Umană (IDU), care reflectă 
acest fenomen social prin prisma a trei dimensiuni definitorii: o viaţă lungă şi sănătoasă, nivelul de 
educaţie şi un standard decent de viaţă prin prisma veniturilor. 

În ultimul raport al PNUD publicat în anul 2016 nivelul IDU al R. Moldova constituia 0,699, 
ocupând locul 107 din 188 de state ale lumii care au fost menţionate în raport. De-a lungul timpului 
valoarea IDU al R. Moldova a oscilat destul de mult. Astfel, în anul 2000 R. Moldova a coborât la cel 
mai scăzut nivel de 0,597, sau cu 8,4% faţă de anul 1990. Acest fapt s-a datorat transformărilor din viaţa 
socială, aprofundării crizei economice şi politice, reducerea standardelor de viaţă ale populaţiei. 
Declinul profund prin care a trecut Republica Moldova în primii ani de independenţă a marcat 
semnificaţia sa în plan european prin lipsa unor soluţii viabile de depăşire a crizei.  

În pofida creşterii nivelului IDU în anii 2000, R. Moldova rămâne ţara cu cel mai scăzut 
nivel al acestui indice în corporaţie cu statele din regiune. Perioada de tranziţie a decurs lent, 
comparativ cu alte state din Europa Centrală şi de Sud-Est, majoritatea membre ale Uniunii 
Europene. Dacă la începutul anilor '90, Republica Moldova depăşea Albania, în prezent ocupă 
ultimul loc în regiune (fig. 1). În acest sens, este necesară implementarea cât mai activă a 
reformelor pe toate dimensiunile sferelor social-economice şi politice în vederea avansării pe 
direcţia aderării la UE. 

 

 
Fig. 1 Valoarea Indicelui de Dezvoltare Umană al Republica Moldova 

comparativ cu alte state din Europa Centrală şi de Sud-Est 
 

18 
 



Culegere de articole selective ale Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii” 
22-23 septembrie 2017, Chişinău, Vol. IV 

E-ISBN 978-9975-75-899-4 
 

Dimensiunea geodemografică. Pentru diferenţierea localităţilor R. D. Centru în baza 
componentei demografice s-au luat în calcul indicii şi indicatorii: îmbătrânirea demografică, 
numărul populaţiei, presiunea demografică şi dinamica populaţiei în intervalul 1998-2015. În opinia 
noastră aceşti 4 indicatori cantitativi, dar şi calitativi permit o evaluare obiectivă a situaţiei 
geodemografice la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale primare. În perspectivă este posibil de 
extins studiul şi asupra altor indicatori demografici relevanţi. Un prim indicator luat în calcul îl 
reprezintă indicele îmbătrânirii demografice (tab. 1). Gradul de îmbătrânire a populaţiei dintr-o 
localitate are o semnificaţie dublă. Pe de o parte, o pondere mare a populaţiei îmbătrânite şi o 
speranţă de viaţă la naştere înaltă poate fi interpretată ca o expresie a unui nivel înalt de trai al 
populaţiei, iar pe de altă parte, o pondere mare a populaţiei vârstnice în totalul populaţiei denotă 
creşterea poverii economice şi a cheltuielilor de întreţinere a acestora. Gradul de îmbătrânire poate 
fi raportată la scara îmbătrânirii populaţiei (tab.1). 

Astfel sistematizarea datelor cu privire la îmbătrânirea demografică la nivelul localităţilor 
primare a Regiunii de Dezvoltare Centru atestă o pondere de 14,4% ceea ce reprezintă o fază medie 
de îmbătrânire a localităţilor din regiune, având o rată a îmbătrânirii demografice cu 1,2 p.p (puncte 
procentuale) mai mică decât media pe republică şi mult mai mică în comparaţie cu R.D. Nord şi 
UTASN care au cele mai mari valori ale îmbătrânirii (tab. 1). 

 
Tabelul 1. Gradul de îmbătrânire a localităţilor R.D. Centru, 01.01.2017 

Rang Ponderea populaţiei 
îmbătrânite (%) 

Grad de îmbătrânire a 
localităţilor 

(%) 

Nr. 
localităţi 

RDC 

% din totalul 
localităţilor 
R.D. Centru 

1 < 8 Localităţi tinere 18 2,9 
2 8-10 Localităţi relativ tinere 25 4,1 
3 10-12 Localităţi în prag de 

îmbătrânire 
71 11,6 

Localităţi îmbătrânite 
peste 12% pragul îmbătrânirii demografice 

4 12-14 Localităţi în faza 
incipientă de îmbătrânire 

126 20,5 

14-16 Localităţi aflate în fază 
medie de îmbătrânire 

128 20,8 

5 16-18 Localităţi aflate în fază 
înaltă îmbătrânire 

111 18,1 

18+ Localităţii în fază foarte 
înaltă de îmbătrânire 

135 22,0 

Total sau 
media RDC 

  614 14,4 

Media pe 
ţară 

  1682 15,6 

Sursa: calculat în baza datelor BNS 
 
Localităţile tinere cu gradul de îmbătrânire sub 8% sunt cele mai puţine la număr (18), având 

o pondere de doar 2,9%. Majoritatea localităţilor tinere sunt mici şi foarte mici, cu populaţie în curs 
de stabilizare, irelevante uneori sub aspect comparativ, cu populaţie în creştere cu un nivel superior 
mediei regionale sau republicane. Printre acestea se înscriu câteva localităţi cu populaţie 
predominant romă, cu un grad de policitate superior celorlalte grupuri etnice (ex 
Vulcăneşti/Nisporeni, Palanca şi Ursari/Călăraşi, etc.). Doar 3 localităţi dintre acestea au statut de 
comună, chiar dacă dimensiunile lor sunt mici sau foarte mici (Valea Trestieni/Nisporeni (737 de 
locuitori), Crihana, Orhei (194 de locuitori) şi Socoleni, Anenii Noi (452 de locuitori). 
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Alte 96 de localităţi (15,7%) au un indice al îmbătrânirii sub nivelul pragului limită a 
îmbătrânirii demografice 12% conform scării Bojio-Garnier. Cea mai mare pondere o au localităţile 
aflate în fază medie şi înaltă a îmbătrânirii demografice cu, respectiv 254 de localităţi (41,3%) şi 
246 de localităţi (40,1%). Situaţia relativ bună la acest capitol se datorează poziţionării faţă de 
capitală, precum şi tranziţiei demografice mai tardive decât în R.D. Nord. 

Din punct de vedere geografic îmbătrânirea cea mai accentuată este în UTA Teleneşti 
Ungheni Şoldăneşti, Rezina aflate la limita de nord a regiunii, precum şi localităţile din extremitatea 
estică şi sudică (fig.2). 
 

 
Figura 2. Gradul de îmbătrânire demografică a populaţiei R. D. Centru 

     
O altă caracteristică socio-demografică luată în calcul o reprezintă numărul populaţiei. 

Acesta are o semnificaţie atât economică, cât şi socială. De regulă localităţile mari şi foarte mari 
sunt mau puţin vulnerabile la transformările cu caracter socio-economic prin care a trecut R. 
Moldova. Localităţile mari se caracterizează printr-o vitalitate mai mare, având şi un grad de 
stabilizare mai înalt. Acestea sunt considerate susceptibile plasamentul capitalului prin prezenţa 
unui număr mai mare de locuri de muncă, precum şi din perspectiva oportunităţilor mai mari pentru 
investiţii în infrastructura socială, economică, tehnico-edilitară etc. Distingem 5 categorii de 
localităţi după numărul de locuitori: 
1. 5001+ locuitori – foarte mari – 21 de localităţi (3,4%); 
2. 2001-5000 locuitori – mari – 113 de localităţi (19,3%); 
3. 1001-2000 locuitori – medii – 158 de localităţi (27,6%); 
4. 201-1000 locuitori – mici – 222 de localităţi (37,7%); 
5. Foarte mici – sub 200 de locuitori - 71 de localităţi (12,1%) [3].  

Raportul dintre localităţile de dimensiuni medii şi mari constituie şi cele mici şi foarte mici e 
de 50:50. 
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Figura 3. Localităţile R.D. Centru conform numărului populaţiei prezente la01.01.2017 

 
Cele mai multe localităţi foarte mari şi mari după numărul populaţiei se află în raioanele 

vecine municipiului Chişinău Ialoveni, Străşeni şi Anenii Noi, raioanele Ungheni şi Rezina, în 
schimb, au cel mai mare număr de localităţi mici şi foarte mici. Este diferit şi numărul populaţiei pe 
unităţi administrativ teritoriale de nivelul raioanelor. Astfel raionul cu cea mai mare populaţie din 
cadrul R.D. Centru Hânceşti depăşeşte cu mult raioanele Rezina, Şoldăneşti şi Dubăsari care au 
respectiv 41%, 34% şi 28% comparativ cu raionul cel mai populat. Acest fapt trebuie luat în 
consideraţie la partajarea resurselor financiare şi de altă natură în contextul descentralizării 
prevăzută de reforma administrativ-teritorială care urmează a fi implementată.  

În ceea ce priveşte dinamica populaţiei în intervalul de timp 1998 – 2015, datele atestă 
evoluţii diferite la localităţile de mărime diferită şi de poziţionare geografică în cadrul regiunii. 
Datele obţinute în rezultatul prelucrării informaţiei cu privire la intrările şi ieşirile de populaţie ne-a 
permis identificarea gradului de stabilitate a populaţiei, precum şi crearea unei tipologii a dinamicii 
în intervalul analizat. Acest indicator socio-demografic luat în calcul a dovedit ipoteza unui declin 
mare a populaţiei practic în toate localităţile regiuni manifestată cu intensităţi diferite. 

Analiza de ansamblu a dinamicii populaţiei în localităţile R.D. Centru ne-a permis elaborarea 
unei tipologii a dinamicii populaţiei, pornind de la aceste 3 tendinţe în evoluţia geodemografică. 
Astfel, deşi situaţia geodemografică în R. D. Centru e mai stabilă comparativ cu alte regiuni 
(exceptând municipiul Chişinău) totuşi cea mai mare parte a localităţilor (371) au înregistrat un 
declin al populaţiei de la -1% la -66%. 

Localităţi cu tendinţa de scădere a numărului de locuitori din punct de vedere geodemografic 
pot fi grupate în 3 areale distincte: 

1. Arealul Codrilor (comunele din raioanele Călăraşi, Teleneşti, Ungheni); 
2. Arealul periferic de N-E (comunele din raioanele Şoldăneşti, Rezina); 
3. Arealul din valea Lăpuşnei (comune din raioanele Hânceşti şi Nisporeni. Cauzele 

principale ale declinului derivă din caracterul lor mai izolat, lipsa oportunităţilor locale şi migraţia 
internă şi externă.  

Un al grup distinct de localităţi sunt cele care în intervalul de timp analizat au înregistrat o 
stagnare, numărul populaţiei variind în limitele -1% şi 1% 
Localităţi cu tendinţa de creştere a populaţiei pot fi grupate în 3 areale: 
1. Arealul periferic al municipiului Chişinău (circa 40 comune); 
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2. Arealul văii Prutului (circa 35 comune); 
3. Arealul periferic al oraşului Orhei (circa 20 comune).  
Cel de-al treilea grup tipologic al dinamicii geodemografice îl constituie localităţile care au 
înregistrat o creştere a populaţiei de la 1 la peste 40%, semnificativă pentru această perioadă a 
instabilităţii şi transformărilor socio-economice. 
  Localităţi cu tendinţa de creştere a populaţiei pot fi grupate în 3 areale: 
4. Arealul periferic al municipiului Chişinău (circa 40 comune); 
5. Arealul văii Prutului (circa 35 comune); 
6. Arealul periferic al oraşului Orhei (circa 20 comune) (fig. 4).  
 

 
Figura 4. Dinamica populaţiei R. D. Centru în intervalul 1998-2016 

  Gradul cel mai mare de stabilitate al populaţiei din punctul de vedere al dinamicii acesteia îl 
constituie localităţile de dimensiuni mari şi mijlocii, poziţionate favorabil faţă de capitală sau 
centrele regionale importante cum ar fi, Orhei, Ungheni, vecinătatea oraşelor Iaşi, Huşi din 
România. Tendinţa pozitivă de creştere a populaţiei în localităţile aflate în arealul văii Prutului s-ar 
putea datora şi instrumentului politicii de vecinătate a UE în raport cu R. Moldova care a fost Micul 
Trafic la Frontieră, demarat în 2009. 
  Ultimul indicator analizat din componenta socio-demografică îl reprezintă dependenţa 
demografică. Raportul de dependenţă demografică (age dependency ratio) este raportul dintre 
numărul persoanelor de vârstă „dependentă” (persoanele de sub 15 ani şi de peste 57/62) şi 
populaţia în vârstă aptă de muncă (16/57/62) exprimat la 100 persoane (%). Este folosit ca un 
indicator al „poverii” economice pe care populaţia productivă o poartă faţă de populaţia întreţinută 
(copii şi vârstnici). 
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Figura 5. Presiunea demografică în localităţile R. D. Centru 
  Chiar dacă presiunea demografică actuală în majoritatea localităţilor este medie spre mică, 
ritmul de îmbătrânire demografică înalt, creşterea lentă a populaţiei pe fondul continuării migraţiei 
va determina creşterea „poverii economice”, pe care va trebui să o suporte populaţia aptă de muncă 
în raport cu celelalte categorii întreţinute.  
 
CONCLUZII 
1. Dimensiunea socio-economică a dezvoltării umane are o semnificaţie deosebită în calcularea 

IDU dat fiind rolul şi locul pe care îl are populaţia sub aspect cantitativ şi calitativ. Aceasta 
deţine rolul principal al politicilor de dezvoltare socială, economică şi teritorială.  

2. Sistematizarea şi analiza indicatorilor socio-demografici în R. D. Centru a scos în evidenţă 
tendinţele şi problemele generate de evoluţia populaţiei în timp şi spaţiu în cele 614 localităţi, 
gradul de precizie fiind foarte înalt la nivelul unităţilor primare. 

3. Cea mai bună situaţie o prezintă localităţile de dimensiuni mari şi cele situate în vecinătatea 
capitalei prin oportunităţile oferite de către aceasta. 

4. Politicile de dezvoltare aplicate în profil spaţial, precum şi alocarea unor resurse financiare şi 
materiale trebuie să ia în consideraţie situaţia actuală şi de perspectivă în scopul unei mai bune 
monitorizări şi gestionări a componentei socio-demografice. 
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Abstract 
 
In the 1990s there was an unstable economic climate that was scaled worldwide and influenced by the continuous 
pseudo-crisis seen in all developed economies, especially in Europe between 1991 and 1993. After WWII, the GDP of 
the global economy and the developed markets had a year on year pace of only 0,4%/year. The European economy 
started growing after 1994 until the year 2000, and exploded at a pace of 2,5-3,5%/year until the 2007 economic crisis. 
This paper analysis the need to better understand the phenomenon of globalization and shaping it for a better 
approach. 
 
Introducere 

La sfârşitul anilor 2000, în Europa s-au instalat semnele creşterii lente, dar sigure a 
economiei cu un procent de 0,9-1,6%, ceea ce i-a determinat pe mulţi analişti renumiţi să ajungă la 
o singură concluzie: Europa era în recesiune. 

În Vestul şi Centrul Europei revoluţiile din anii 1989 şi 1990 au mari crize economice pe 
care până atunci Europa nu le mai cunoscuse la scara atât de extinsă. Credeau ei că evenimentele 
aceastea au fost determinate şi de pierderile din timpul şi după cele două războaie mondiale. 

 Globalizarea este economic vorbind, sistemul de interacţiune intre toate ţările, cu scopul de 
a dezvoltă economia globala. De fapt este dorinţă de a se crea un Guvern Unic, într-o dictatură 
globala care poartă numele de “O Nouă Ordine Mondială”. Globalizarea se referă la integrarea 
economiei si a societăţilor la scară mondială pentru că toate să funcţioneze că un tot unitar. Încă nu 
este un process definitiv, însă în viitorul apropiat cu siguranţă se va reuşi acest lucru. Aşadar, 
implica schimburi economice, tehnologice, şi politice s.a.m.d. ceea ce a determinat în cea mai mare 
măsură de progresele în comunicare, transport şi infrastructură. 

Este absolut vital sa se ia în considerare faptul că că agenţii din prim-plan ai globalizării 
economiei sunt marile corporaţii multinaţionale, atât financiare, cât şi non-financiare stabilite in 
majoritatea tarilor, al căror obiectiv este de a creşte comerţul şi transferal de capital între regiuni şi 
pieţele de integrare la nivel mondial.Acestea fiind spuse, putem adaugă că globalizarea este o 
realitate din păcate ireversibila si orice tară care îşi “pregăteşte temeinic viitorul” trebuie sa fata 
legătură  cu acest proces de creştere a conectivitatii şi interdependenţei pieţelor din lume şi ale 
întreprinderilor. 

Un aspect foarte important privind globalizarea economiei mondiale sau cel mai important 
dacă ne gândim la multitudinea de agenţi economici este concurentă. Ea este cea care asigură 
şansele tuturor întreprinzătorilor economici la afirmarea potenţialului la nivel maxim pe piaţă, la 
motivarea şi la performanţă bazată însă pe principiul răspunderii. Principiul concurentei, prin toate 
elementele care permit coeziunea şi că rezultat al adaptării lor la condiţiile de mediului relativ 
similar construiesc de fapt sensul globalizării. 

În cele mai multe situaţii, mai exact în cele în care ţările sunt deja dezvoltate şi păstrează 
caracterul naţional si suveran, se presupune şi este confirmat că au un potenţial mai ridicat în 
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rezolvarea problemelor mari. De pe cealaltă baricada există şi în număr exorbitant ţările săracă sau 
în curs de dezvoltare care nu pot manevra problemele mari şi este nevoie de o mână de fiert care să 
le gestioneze. În acest context, este necesar că noile structuri de organizare ale statului sunt create şi 
au că rezultat al creării o organizare mai deconcentrata a puterii de stat. 

Mulţi analişti observă creşterea spectaculoasa a mişcărilor de capital in cadrul economiei 
mondiale în ultimii douăzeci şi cinci de ani. Între timp, aceştia menţionează ponderea tot mai mare a 
capitalurilor private, in finanţarea deficitului statelor in curs de dezvoltare sau sărace. 

În cazul in care aceste cifre au semnificaţie dincolo de orice îndoială, alte evenimente - cum 
ar fi crizele financiare care prindeau amploare atât de rapid in ultimii ani - implică o examinare mai 
detaliata a sistemelor financiare la nivel internaţional. Aceasta se transpune că fiind o deficienţă de 
baza a sistemului financiar internaţional, care solicita un răspuns din partea celor care poarta 
prerogativele pentru construcţia aranjamentelor instituţionale care reglementează sistemul.  

Mai exact, economia naţională pierde din rolul sau semnificativ privind relaţiile economice 
internaţionale chiar şi la nivel naţional, raportările la bază naţională sunt irelevante la o scara aşa 
mică,aşadar aceasta devină un spectator al jocului creat de statele potente finaciar şi politic în 
propriul sau film. 

 

 
Figura 1. Cele mai bogate ţări de pe mapamond (Venit/cap locuitor) - World Bank, 2016 

 
Graficul de mai sus avem top 10 tari din lumea cu cel mai mare venit pe cap de locuitor. 

Dupa cum bine stim, Qatar este unul dintre cele mai bogate state din lume, iar potrivit World Bank 
in anul 2016 este castigatorul locului 1 mondial privind venitul pe cap de locuitor. 

Privind catre polul opus, potrivit Global Finance Magazine, Republica Centrala Africana 
este cel mai sarac stat de pe glob cu 639 $ pe cap de locuitor. Toate cele 10 state exemplificate in 
tabelul de mai sus apartin toate continentului african, cel mai sarac continent la scara mondiala daca 
privim capacitatea de sustinere a populatiei inclusiv venitul pe cap de locuitor etc. 
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Tabel 1. Cele mai sărace ţări de pe glob 
Nr Tara Venit/cap de locuitor 
1. Republica Centrala Africana 639 $ 
2. Republica Remocrata Congo 753$ 
3. Malawi 819$ 
4. Liberia 934$ 
5. Burundi 951$ 
6. Niger 1069$ 
7. Mozambic 1209$ 
8. Eritrea 1216$ 
9. Guineaa 1328$ 
10. Madagascar 1477$ 

Sursa: Global Finance Magazine, 2015 
 

CONCLUZII  
Fenomenul de globalizare determină dezvoltarea extraordinară a economiilor deja 

supradezvoltate; economiile în curs de dezvoltare îşi pierd din avânt şi regresează. Statele îşi pierd 
din identitatea naţională, mai ales cele mijlocii şi mici şi devin părţi ale regiunilor cu un renume 
intens tot din cauza regresului economiilor lor naţionale. 

Viată cotidiană în Europa şi America acestea fiind continentele cu o rata a dezvoltării 
preponderent mare, influenţează rata de natalitate, determinând populaţia să-şi îndrepte efortul către 
dezvoltarea economică şi a carierei, nu către procreere; 

Clima globală va avea foarte mult de suferit în următorii 50-100 de ani. Efectul de sera 
determină apariţia verilor extrem de călduroase, secetoase cu temperaturi de peste 40 de grade, 
topirea gheţarilor şi distrugerea faunei polare şi cea din zonele montane. 

Măsurile de reducere a populaţiei vor avea un efect devastator în zonele dezvoltate, pe când 
în zonele sărace nu vor avea niciun efect şi va continuă creşterea alarmantă a populaţiei; 

Măsurile de dezindustrializare aplicate în ea se vor amplifica până când majoritatea 
instituţiilor din proprietatea statului care aduc un aport considerabil la PIB vor fi trecute în 
proprietate privată sau vor va faliment; 

Economia ei se dezvoltă foarte greu în urma crizei din 2008 din cauza faptului că nu se 
alocă destule fonduri sau chiar deloc asupra segmentelor economice principale: agricultura, turism. 

După căderea Comunismului din 1989, o parte din populaţia obişnuită să aibă un loc 
asigurat de muncă de către stat, preferă chiar şi în ziua de astăzi să someze pe principiul “nu îmi 
găsesc un loc munca“. În următorii ani populaţia cu studii superioare se va putea angaja cu o rata 
mult mai mare decât populaţia cu studii medii sau cu studii de calificare. 

Pentru a stopa creşterea populaţiei trebuie organizate de către marile organizaţii care apără 
Drepturilor Omului campanii de înştiinţare a populaţiei sărace, fără educaţie cum că le se împuţinează, 
sărăcia o să se extindă rapid, foametea de asemenea şi ratele anafabetismului o să crească. 

La nivelul fiecărei ţări ar trebui să se impună prin legislaţie cantintatile de deşeuri care 
trebuiesc aruncate în realitate şi cantităţile care sunt nevoite a fi reciclate pentru a putea stopa măcar 
un mic procent din poluarea mediului; 

În ia este necesar dezvoltarea unor întreprinderi mici şi mijlocii pentru a creea locuri de 
munca plătite cu salariu mediu pe economie pentru a reduce ratele şomajului şi pentru a preveni 
migraţia oamenilor în masa către ţările cu locuri de munca mai bine plătite; 

De asemenea, turismul ar trebui promovat prin mijloace precum: televiziunea, radio-ul, 
ziare, pliante, prin intermediul unor campanii mai agresive; deoarece este una dintre putinele ţări 
din lume care deţine un relief diversificat (câmpie, deal, podiş, munte, litoral) şi ar putea obţine un 
profit exorbitant dacă s-ar investi în acest domeniu şi ar fi promovat cum se cuvine; 
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Şcolile de profesională, de pregătire a unei profesii pentru a putea intră în câmpul muncii 
calificat sunt foarte importante, aşadar trebuiesc redeschise şi finanţate pentru că în industrie, 
precum şi în celelalte ramuri este nevoie şi de munca tehnică, nu numai de munca birocratică. 

În domeniul agriculturii, domeniu care în anii ’80 ne-a clasat pe primul loc dintre statele fără 
datorie externă sunt necesare investiţiile autohtone, deoarece investitorii străini exportă cantităţile 
exploatate. 

La nivelul instituţiilor din proprietatea statului ar trebuie să fie crescut salariul măcar 
aproape de standardele europene, pentru că posturile respective să fie attractive pentru cei care se 
pregătesc să devină bugetari. Dacă salariile ar creşte, companiile multinaţionale nu ar mai acapara 
majoritatea tinerilor cărora nu li se oferă şansă la un post de munca sau un salariu decent în sectorul 
public, astfel toată lumea ar putea ajută economia să se dezvolte în câţiva ani prin contribuţia 
fiecăruia la PIB. 

În domeniul textilelor şi al confecţionării de încălţăminte este urgentă luarea de măsuri pe 
piaţă iei pentru că de la an la an concurentă între produsele de bună calitate produse în ia cu un preţ 
mai ridicat şi cele de pe terioriul Asiei (China, Sri Lanka) produse ieftin este acerbă. Ar trebui să se 
impună taxe mai mari pentru produsele de import, mai ales că durabilitatea acestora este infim de 
mică comparativ cu ale produselor romaneşti. 
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Abstract 
 
Depopulation- declining of number of population are the bazical formed tendensy of evolution of population of the R of 
Moldova. The factors whichi determine are intercorelated. Natural increaze and exesiv migration penetrate more than 
26 yerars demographic issues, or this process can be name – demographic devastation of the country.  
 
Key words: depopulation, demographic declining, excessive migration, demographic devastation, natural decrease. 
 
JEL CLASSIFICATION: J11 
 

La 27 August 2017 toată populaţia R. Moldova a sărbătorit 26 de ani de la proclamarea 
independenţei, semnificaţie că şi noi asem-iştii sărbătorim 26 de ani de la înfiinţarea ASEM. În 
acest sfert de secol tara a trecut prin mai multe valuri de avânt şi recesiune politică, economică şi 
socială. Reformele pe alocuri nereuşite şi în tarăgănare de timp negativ s-au reflectat în viaţa 
economică şi socială a populaţiei. Destul de nefaste sunt consecinţele încă neprevizibile în evoluţia 
demografică ce evidenţiază declinul demografic - fenomen necunoscut în istoria dezvoltării cadrului 
demografic, dar şi a întregii naţiuni romaneşti.  

Conform afirmaţiilor Prof. Univ. Vasile Gheţău „un declin al numărului populaţiei în timp 
de pace nu este consemnat şi atestat în istoria demografică a acestui popor” (1, p. 1). Acest declin în 
România s-a început mai devreme de 1989-1990, pe când în R. Moldova a startat în a doua jumătate 
a anilor 90, după 1994-1995 şi se dezvoltă cu o intensitate şi rapiditate mult mai pronunţată.  

Afirmăm că declinul demografic început după dizolvarea sistemului socialist este 
caracteristic şi majorităţii statelor ex-sovietice. În perioada de independenţă şi tranziţie la economia de 
piaţa imaginea demografica a Republicii Moldova s-a modificat în sensul reducerii potenţialului uman. 
Populaţia se afla în al III deceniu de declin demografic, ce este un fenomen apreciat ca 
constant în cadrul demografic. 

                    Tabelul 1. Evoluţia numerică a populaţiei în statele limitrofe 
 1990 2000 2016 Declinul în 1990-2000 Declinul în 1990-2016 

În mln În % În mln  În % 
R Moldova 4,4 3,5 3,6 -0,9 20,4 -0,8 18,2 
Romania 23,2 22,4 19,8 -0,8 3,5 -3,4 17,7 
Ucraina 51,8 49,5 42,7 -2,3 4,4 -9,1 17,6 
Rusia 147,7 145,5 144,3 -2,2 1,5 -3,4 2,3 
Ungaria 10,4 10,0 9,8 0,4 3,9 0,6 5,8 
Belorusia 10,2 10,0 9,5 0,2 8,0 0,7 6,9 
Bulgaria 10,0 8,2 7,1 1,8 8,0 -2,9 29,0 

Sursa: demoscope.ru 1-7 Ianuarie 2001; demoscope.ru 1-27 August 2017. 
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Din datele prezentate mai sus este evident declinul populaţiei atât în statele din regiune, cât 
şi în R. Moldova şi constituie aproape 20% pentru intervalul de timp 1989-2016, fiind depăşită de 
Bulgaria cu 29%. Declinul demografic al R. Moldova a fost afectat şi de secesionarea spaţiului 
geografic al ţării la care s-a adăugat şi situaţia socială şi economică specifică pentru acest interval 
de timp. Astfel, intervalul de timp este atestat ca o criză demografică bine definită în evoluţia 
populaţiei ce a creat dezechilibru, atât prin mişcarea naturală, cât şi cea migratorie. Declinul 
demografic, atestam ca este rezultatul distinct al intercorelării factorilor ce au generat fenomenul, 
dar şi a mecanismelor cum ar fi: dimensiunea larga demografică şi intensitatea sporita în evoluţie 
ascendentă a fenomenului de emigraţie; ascensiunea ratei de mortalitate a populaţiei şi compensarea 
ratei de natalitate; reducerea continuu a natalităţii. 

Interacţiunea continuu a determinat o reducere stabilă a efectivului şi începând cu ultimul 
deceniu începe în cadrul demografic al ţării o nouă eră – era declinului demografic. 
 

Tabelul 2. Evoluţia numerică a populaţiei R Moldova (1990-2017)  
Anii Populaţia la 1.01 

(mii locuitori) 
Reducerea populaţiei Reducerea 

anuală Pe etape  Mii persoane 
1990 4359,4 1990 - 1994  -11,5 -4,3 
1995 4347,9 1995 – 1999 -678,7 (13%)** -2,7 
2000 * 3600,4 2000 - 2004 -55,22 -11,0 
2005 3600,4 2005 - 2009 -36,7 -4,3 
2010 3563,7 2010 - 2014 -8,5 -1,7 
2015 3555,2 2015 - 2017 -4,3 -1,7 
2016 3553,1  -2,1 -2,1 
2017 3550,9  -2,2 -2,2 
Reducerea totală 808,5    
În baza divizării teritoriale 678,7    
În baza sporului natural şi 
migratoriu 

129,8    

Sursa: statistica.md; * fără raioanele estice şi municipiu Bender; ** reducere cu raioanele estice. 
 
Reieşind din informaţia statistică curentă R. Moldova în perioada de dupa 1990 a parcurs o 

perioadă de micşorare cu 678,7 mii persoane. Deci, pierderile nete au alcatuit 129,8 mii persoane, 
cu o pondere anuală de 4,6 mii persoane. De aici, deducem că pierderile zilnice de 106 – 180 
persoane a populaţiei R Moldova vehiculate în in mass media din ţară este aproape de adevar, sau 
implică realitatea demografică. Bineînţeles, că reducerea a fost pereclitată de divizarea teritorială, 
mai aproape de adevăr pot fi considerate datele recensămintelor.  
 

  Tabelul 3. Populaţia Republicii Moldova (datele recensămintelor) 
Anii Numărul populaţiei 

 (mii locuitori) 
Diferenţa în mii locuitori 

1989 4 337,0 980,0 
2004 3 356,9 358,7 
2014 2 998,2  
Reducerea totală  1338,8  
În baza teritoriilor separate  678,7  
În baza pierderilor nete 660,1  

 
Luând în consideraţie totalitatea erorilor şi a criticilor aduse Recensământului 2014, 

rezultatele confirmă că avem în realitate un declin demografic, iar datele pot fi utilizate ca bază 
pentru cercetările ce urmează inclusiv pentru anul 2021 anul recensământului ce va urma. Deci, 
pierderile statale de populaţie au constituit 1 338,8 mii persoane, care fie ca sunt în afara statului, 
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dar cu statut semilegal sau legal în alte state ale lumii (Italia peste 200 mii, Rusia 200 mii, Spania şi 
Portugalia câte 100 mii). 

Separarea completa a raioanelor estice (cu municipiul Tighina) început în 1995 – 1997, când 
autorităţile secesioniste nu mai prezintă informaţie statistică inclusiv şi demografică se produce o 
discrepanţă profundă a dimensiunii cadrului demografic, pentru a reduce erorile în analiza noastră 
vom recurge numai la spaţiul sub autoritatea Guvernului R. Moldova. Primele calcule fără raioanele 
estice apar în 1998.  

Tabelul 4. Evoluţia populaţiei R Moldova în perioada 1998-2017 
Anii Numărul 

populaţiei la 1.01 
mii locuitori 

Relansarea numărului Reducerea medie 
anuală Pe etape În mii 

1998 3655,0 1998-2000 0 - 
2000 3655,0 2001-2004 0 - 
2005 3606,4 2001-2004 49,2 9,8 
2010 3565,7 2005-2009 40,7 8,1 
2015 3555,2 2010-2014 10,5 2,1 
2016 3553,1 2016 2,2 2,2 
2017 3550,9    
Reducere totală 104,7    

Conform datelor reducerea populaţiei pe perioada dată a constituit peste 104,7 mii persoane, 
pe intervalul 1998-2000 numărul a rămas neschimbat, ceia ce o atestăm ca o eroare în calculele 
statistice, deoarece pe fonul populaţiei a existat o emigraţie intensă la dimensiunile demografice ale 
populaţiei ţării. Specificăm aici că, erorile în calculele statistice au fost depistate nu numai cu 
referire la număr, dar şi la alţi indicatori demografici. 

Reducerea numerică la începutul anilor ‘90 este determinată de indicii negativi ai sporului 
migratoriu şi pe parcursul următoarelor decenii ce a afectat profund cadrul demografic. Dar un alt 
aspect al evoluţiei numerice este excedentul natural al populaţiei, care pana la 1999 se înregistrează 
cu valori negative. Corespunzător numărul a fost diminuat după ultimul deceniu al secolului XX-lea 
de doi indicatori ai mişcării populaţiei, care au avut valori negative. 

Reieşind din informaţia statistică de care dispunem vom încerca să demonstrăm evoluţia 
acestor două mecanisme ce au periclitat evoluţia numerică contemporană a populaţiei R. Moldova. 

Mişcarea naturală a populaţiei pentru perioada studiată se caracterizează prin reducerea 
drastică a natalităţii şi creşterea lentă a mortalităţii. Excedentul natural se diminuează în creşterea 
populaţiei, iar din 1999 devine cu valori negative de 3-6 mii persoane anual. Concluzionam, ca 
valorile negative au fost stabilite datorită reducerii mari a natalităţii. 

 
  Tabelul 5. Evoluţia indicilor mişcării naturale 

Anii Natalitatea Mortalitatea  Excedentul natural 
Mii 
persoane 

În % Mii 
persoane  

În % Mii 
persoane 

ÎN % 

1997 45,6 12,0 43,0 11,8 2,6 0,7 
2000 36,9 10,2 41,2 11,3 -4,3 -1,1 
2003 36,5 10,1 43,1 11,9 -6,6 -1,8 
2005 37,7 10,5 44,7 12,4 -7,0 -1,9 
2008 39,0 10,9 41,9 11,8 -2,9 -0,9 
2010 40,5 11,4 43,6 12,3 -3,1 -0,9 
2013 37,9 10,6 38,1 10,7 -0,2 -0,1 
2014 36,6 10,9 39,5 11,1 -0,9 -0,2 
2015 36,6 10,9 39,5 11,2 -0,9 0,3 
2016 37,4 10,5 38,5 10,8 -1,1 -0,3 

Sursa: statistica.md 
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La etapa dată valorile absolute şi ratele mişcării naturale ale populaţiei au o perioadă de 
stabilizare şi sunt urmare a etapelor precedente. Astfel, în perioada 1990-1996 numărul de copii s-a 
redus de la 77,1 mii de copii la 51,9 mii (sau cu 32,7%). Numărul decedaţilor a sporit de la 42,4 mii 
la 49,8 (sau s-a majorat cu 17,3%), excedentul natural având o reducere de la 34 mii la 2,1 mii (sau 
reducerea a fost de 16 ori). Natalitatea pe acest interval s-a redus de la 17, 7 promile la 12,0 
promile, rata mortalităţii având o creştere de la 9,7 promile la 11,5 promile (cu 1,8), iar excedentul 
natural s-a redus de la 8 promile la 0,5 promile. 

Constatăm că, transformările intense au fost până în anul 2000, ca in perioada exact 
următoare să se înregistreze o stabilizare. În perioada ce a urmat 2000-2016 în evoluţia tuturor 
indicatorilor demografici, observăm evoluţii care continuă să perecliteze cadrul demografic. 

În studiu celui de-al doilea mecanism – migraţia populaţiei dificultăţile sunt mai complexe, 
deoarece evidenţa statistică a imigraţiei şi emigraţiei este doar a celei oficiale, ceia ce face 
perceperea superficială a fenomenelor demografice. Sistemul vechi de evidenţă a fost anulat, iar cel 
nou nu a fost in stare să facă faţă noilor provocări. Până în 1995 migraţia externă înregistra 40 mii 
de sosiţi în R. Moldova şi 34 mii de plecaţi, sporul migratoriu fiind atestat pozitiv. După anularea 
metodologiei vechi nu s-a recurs la una nouă. CNPD în nenumărate rânduri a avertizat BNS de a 
elabora o nouă metodologie, însă fără nici un rezultat. Deoarece evidenţa statistică are doar un 
segment al migraţiei şi omite formele noi rafinate ale procesului migratoriu apărute recent. În 
corespundere cu aceasta statistica înregistrează un număr destul de modest şi nu sunt supuse 
evidenţei cei care pleacă temporar la muncă sau alte motive. 
 

Tabelul 6. Evoluţia numerică a populaţiei migratorii 
Anii Imigranţi (mii) Emigranţi (mii) Spor migratoriu 
1997 1,6 5,5 -3,9 
1999 1,5 6,3 -4,8 
2001 1,3 6,3 -5,3 
2005 2,1 6,8 -4,7 
2010 2,5 4,7 -2,2 
2013 3,5 2,6 +0,9 
2015 4,2 2,2 +2,0 

Sursa: Anuarul statistic al R Moldova 1999-2016 
 
Constatăm, că pierderile de populaţie sau situat între 2-6 mii persoane. Pe toată perioada 

cercetată, a dominat sporul migratoriu negativ şi numai din 2013-2014 a fost înregistrat un spor 
migratoriu pozitiv. Reducerea numărului de emigranţi (care pleacă) este şi rezultatul reducerii 
semnificative cu statele tradiţionale ca Ucraina, Rusia. Dar, nu este exclus ca transformările în 
evoluţia migraţiei au fost influenţate de liberalizarea plecărilor în statele UE. 

În acelaşi timp cunoaştem, că numărul celor stabiliţi la muncă şi trai este mult mai mare. 
Este dificil de argumentat cu date precise fenomenul declanşat, dar numărul se extimează de 700 
mii persoane, acesta dovedeşte că alt segment al migraţiei este ilegal (clandestin), fie prin foi 
turistice fie cu paşaport al altor state. Numărul impunător a fost stabilit în 2003-2004 prin 
intermediul evidenţei statistice a numărului de ieşiri şi intrări înregistrat în ţară. Conform 
rezultatelor căpătate în 2003 numărul estimativ a fost de 130 mii persoane. Aceasta confirmă: 

- intensitatea migratorie a populaţiei care este apreciată ca sporită (media anuală este de 4-5%); 
- numărul plecărilor din ţară cu mult depăşeşte numărul intrărilor; 
- ţara are pierderi mari stabile de populaţie; 
Cele mai mari pierderi de populaţie în urma schimbului cu migranţi ţara le are cu Rusia, 

Italia, Spania, Portugalia, Grecia, Germania, Marea Britanie, etc. Transformările în cauză vor avea 
implicaţii dure asupra viitorului apropiat şi impact demografic grav asupra structurii demografice şi 
reproducerii, etc. Dar, putem menţiona şi următoarele: 
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1.  Faptul, că tara are un număr modest de populaţie, unde numărul s-a redus de la 4,4 mln. la 2,9 mln 
locuitori este alarmant, când constatăm că pe parcurs de 25-26 ani am avut o pierdere de 34,1% din 
populaţie. Declinul demografic are obligativitatea de a conştientiza la toate nivelele, inclusiv 
guvernanţii, ca tara intră in etapa de pustiire demografică, unde dezvoltarea economică va fi 
compromisă de suport demografic. 

2. Reducerea natalităţii şi sporirea speranţei de viaţă, generează instabilitatea structurii demografice. 
Cadrul demografic trece din categoria statelor cu o populaţie tânără în categoria statelor cu 
populaţie îmbătrânită – fenomen atestat ca alert în dimensiuni demografice. Ponderea populaţiei 
tinere s-a micşorat de la 25,7% la 17% în perioada 2000-2017. Aceste transformări v-a diminua, atât 
numărul populaţiei, cat şi cantitatea, dar şi calitatea forţei de muncă. În perioada 2000-2017 
numărul categoriei date s-a redus profund. 

 
                        Tabelul 7. Evoluţia populaţiei pe grupe mari de vârstă 

 1989 2000 2010 2017 
În mii  În % În mii În % În mii  În % În mii În % 

Total 3650,6 100 3644,1 100 3563,6 100 3550,5 100 
Dintre care: 
Sub vârsta aptă de 
muncă 

1001,6 29,6 938,0 25,7 649,1 18,2 604,1 17,0 

Apţi de muncă 2063,0 55,1 2180,1 59,8 2371,3 66,5 2291,4 64,5 
Peste vârsta aptă 
de muncă 

586,0 15,3 526,0 14,9 543,4 15,3 655,3 18,5 

 
Pentru perioada cercetată este evidentă reducerea numărului de copii ponderea acestei grupe 

fiind sub 17 % (2017), iar a celei de peste vârsta aptă constituind peste 18,5 %.  
Din consecinţele puţin vizibile, dar destul de semnificative din perspectiva timpului este 

depopularea spaţiului geografic, care are impact atât asupra spaţiului urban, cât şi a celui rural. 
Perioada de independenţă a starta cu un proces de periclitare a localităţilor rurale şi urbane, ele au 
pierdut din efectivul de populaţie, ce constituie în mediu 10-20%. Evidenţa statistică trezeşte dubii 
în mediu academic, lasă semne profunde de întrebare din perspectiva timpului, dar şi a cunoaşteri 
profunde a fenomenelor care sunt în evoluţie. 

Depopularea de pe poziţii demografice trebuie privită: 
- în primul rând: de pe poziţia evoluţiei numărului populaţiei. Anume numărul populaţiei 

confirmă evoluţia cantitativă a fenomenului startat. 
- în al doilea rând: ca modificare a factorilor de reproducere şi tipului de reproducere, deci ca 

fenomen de transformare radicală în acest proces demografic. 
- în al treilea rând: ca modificare a poziţiei indicilor de reproducere unde indicele natalităţii se 

reduce în aşa măsură că este depăşit de natalitate sau situat sub capacitatea şi potenţialul mortalităţii, 
transformând sporul natural la valori nule sau negative. 

- în al patrulea rând: ca modificare internă demografică în structura de vârstă şi sex a populaţiei şi 
între membrii aceleiaşi generaţii legată de selectivitatea migratorie a acestui proces. În plus, deminuarea 
potenţialului demografic.  

- în al cincilea rând: ca evoluţie a procesului de migraţie, prin forme rafinate, adeseori 
incontrolabile, inapreciabile din punct de vedere statistic şi a stării demografice a populaţiei. 

Cauzele depopulării sunt multiple, majoritatea din ele se intercorelează între ele. Dar dintre 
cea mai esenţială este modificarea comportamentului de reproducere în urma tranziţiei demografice. 
Această cauză figurează ca principala, dar puţin cunoscută şi argumentată până la moment ştiinţific. 
Se modifică valorile social-umane în societate, care atrag populaţia spre noi valori. Satisfacţia 
materială combinat cu politicile demografice rafinate a statelor din aria geografică europeană î-şi 
lasă amprenta dură în evoluţia de ultimă oră a depopulării.  
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Riscam să devenim o tară cu spaţiu în vid, Iulian Semion popularizând tezele teoriei sale 
menţiona că:”evoluţia umană constituie ultimele resurse în stimularea dezvoltării economice a spaţiului”2, iar 
prin evoluţia de ultimă oră a populaţiei noi riscăm să lăsăm spaţiul dat lipsit de aceste resurse.  
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Abstract 
 
This paper disseminates research done on the process of enlargement of the European Union. This is an approach done 
on the political economy bias, through which we can observe the economic traits of the enlargement process that is in a 
direct connection with the ruling political entities. The analysis model enters the interdisciplinary mark. In full, the 
paper represents a new analytical approach of European Studies under the actual context and also offers a glimpse in 
the Union’s future.  
 
Introducere 

Trăim vremuri istorice, s-ar spune. Actualitatea acestei lucrări regăseşte o Uniune 
Europeană a cărei baze politice a fost recent zguduiteă puternic. Facem referire la nucleul politic 
european şi creştere euroscepticismul în acestea. Perioada de instabilitate începută prin datoria 
crizelor suverane, austeritatea ulterioară, manifestarea îndelungatului Grexit, au adus în opinia 
publică până şi cele mai negre scenarii precum o dezintegrare a entităţii transnaţionale. 2016 în 
special a fost un an de foc prin criza refugiaţilor şi în special Brexitul. Un an electoral venea în 
Europa simultan valului de euroscepticism. Cu toate acestea tempoul negativ pare ca şi trecut. 
Balanţa a început să îşi schimbe înclinarea odată cu alegerile legislative din Olanda, o puternică 
lovitură dată forţelor eurosceptice. Cel mai de seama eveniment este defilarea în forţa a formaţiunii 
En Marche!, a lui Emmanuel Macron. Prezidenţialele franceze au reprezentat o pierdere importantă 
pentru dreapta eurosceptică, iar legislativele ce i-au urmat au înregistrat o pierdere categorică pentru 
euroscepticism. Noul legislativ francez prezintă doar 8 locuri pentru Front National iar En Marche! 
deţine 355 din cele 577 de locuri (France24, 2017). Se oferă un nou suflu, important pentru viitorul 
Uniunii Europene. 

Mai mult, lucrarea pâtrunde în nişa studiilor de extindere europeană. Contextul discutat mai 
sus se transpune în politica de extidere. Stagnarea defineşte perioada. Bruxellesului i se atribuie o 
lipsă de voinţă politcă în această direcţie. Este un fapt ştiut că preşedinţia Comisiei Europene a lui 
Jean-Claude Junker nu îşi asumă o extindere a UE până în 2019. Desigur, situaţia ar putea părea fi 
considerată normală, pauze consistente de timp existând între valurile de aderări. De exemplu 
Bulgaria şi România în 2007 versus Croaţia în 2013. Totuşi motivaţia poziţiei se atribuie 
problemelor interne ale UE discutate mai sus. Stagnare şi de partea aderanţilor/doritorilor la 
aderare. Aceste ţări înregistreză o scădere a voinţei politice vis-a-vis de aderare. Probabil cel mai 
cunoscut caz este cel al Republicii Moldova. 

 
Critica evolutiv-constructivă 

Critici pot fi aduse ambelor contrapărţi iar dinamica prezintă ineficienţă, banii oferiţi de UE 
neaducând rezultate. Probabil cel mai cunoscut exemplu este al longevivei Turcie în procesul de 
aderare, în prezent în continuă divergenţă politică faţă de UE, autoritarism fiind asociat guvernării 
lui Recep Erdoğan. Între 2007 şi aprilie 2017 suma oferită Turciei în schimbul consolidării 
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democraţiei a atins cifra de 979,6 milioane de euro, iar criticile sunt mari asupra acestei relaţii 
ineficiente pentru agenda Bruxellesului (Nielsen, 2017). Acest caz extrem este reprezentativ 
dinamicii în care un partener intră în procesul de aderare sau chiar integrare europeană, îşi ia 
foloase economice dar nu comite la setul de valori comune, al democratizării de exemplu. Acest 
lucru se manifestă şi în itneriorul UE. Emmanuel Macron acuza membre UE ce ar avea o atitudine 
de supermarket, adică state ce au în gând şă îşi ia foloase economice dar rejectează principile 
europene de bază (King, E, 2017). Preşedintele francez se referea printre altele la Ungaria, al cărei 
comportament politic sub guvernarea Fidesz este acuzat ca fiind iliberal, pe scurt spus, anti-
pluralist. Însă cum în această lucrare ne focalizăm pe posibilele viitoare membre UE, ţări din 
vecinătatea estică şi balcani, o astfel de dinamică de supermarket este regăsită şi aici. Ţări precum 
Belarus, Azerbaijan au intrat în cadrul Parteneriatului Estic şi au primit finanţare în schimb 
cerânduli-se aderarea la valori europene. Clar, găsirea unui pluralism politic este departe de acestea.  

Mai mult, intrăm în arii precum studiile democratizării şi ale dezvoltării economice aducând 
cunoaştere, deoarece problematica descoperită, întrebarea cercetîroo şi ipoteza la care vom ajunge 
în studiul de caz al lucrării, are fundamentul în discuţia din primele două capitole ce ţin de 
democratizare şi dezvoltare economică. Lucrarea merge în primele ei două capitole în direcţia 
conceptualizării extinderii europene şi o observă ca având o dinamică transformativă din punct de 
vedere instituţional politic şi structural economic. Cu alte cuvinte ilustrăm oferta primită de ţările 
din vecinătatea estică şi balcani, produsul accesat de acestea, procesul transformativ al aderării. 
Conceptualizarea este folosită în defavorizarea teoretizării datorită flexibilităţii procesului, un 
proces îndelungat, ce a suferit modificări de formă, constanta fiind bază ideologică. În mare parte 
aderare unui stala UE 

Politica de extindere europeană este probabil cea mai mare moştenire lăsată de către UE, 
prin puterea ei transformativă ce o vom documenta în această lucrare. Prin ea s-a adus 
democratizare, stabilitate, securitate şi bunăstare economică. Şi totuşi în vecinătatea estică pute 
vorbi de cazuri extreme precum Belarus şi Azerbaijan, însă în lucrare ne focalizăm pe cazurile unor 
ţări ce promiteau sau promiţeau integrare europeană însă anumite elemente de stagnarea se 
manifestă. Moldova şi Serbia sunt cazurile centrale lucrării, deoarece sunt printre ţările ce avasaseră 
cel mai mult. Aceasta este problematica observată, stagnarea în procesul de aderare al acestor ţări şi 
căreia îi căutăm răspuns în capitolul III într-o incursiune în cultura lor politică, stagnarea  

Odată cu noile semnale din nucleul UE, depăşirea tempoului critic de euroscepticism şi 
victoria En Marche! trebuie luată în seamă şi posibilitatea reală ca procesul de extindere să-şi 
depăşească pasa de stagnare. Apoi noul preşedinte francez merge pe o politică externă deschisă 
integrării europene şi exercitării puterii Franţei într-o lume globalizată prin intermediul UE. Dat 
fiind cadrul economic din care vine Macron, acesta înţelege substratul economic în extindere. Cum 
am sus mai sus extinderea este un joc cu suma pozitivă din punct de vedere economic. Astfel 
definim şi motivaţia lucrării: una de înţelegere a extinderii europene şi de analizare a procesului de 
extindere spre est în contextul acutal. Lucrarea îşi doreşte astfel să aducă înţelegere în domeniul 
studiilor europene, iar din punct de vedere al nişei, studii de extindere, îşi doreşte să ajute expertiza 
şi actul de decizie în speanţa unei relansari în viitorul apropiat al politicii de extindere.  

 
Procesul de extindere al Uniunii Europene -Aspecte istorice ale unei dinamicii transformative 
Rolul central al valorilor unei democraţiei liberale în construcţia europeană 

În fiecare an preşedintele Comisiei Europene oferă un discurs politic asupra stării uniunii. În 
fiecare an, se repetă garanţia politică a Bruxelles-ului de respectare a valorilor fundamentale ale 
Uniunii Europene. Valorile fundamentale reprezintă reaison d’etre-ul al politicilor fie interne precum 
funcţionarea pieţei comune, fie externe precum politica de extindere pe care o diseminăm în această 
lucrare. UE nu este un actor politic totalmente pragmatic, actul decizional politic (Elgstrom, Smith, 
2006, pp. 52-53) fiind influenţat de un set de valori. Putem face paralela la politica externă a Statelor 
Unite în războiul rece, mai precis în mandatul de consilier prezidenţial pe probleme de securitate 
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naţională a lui Henry Kissinger (Lewis, 1975). Doctrina Kissinger este văzută ca una pe deplin 
pragmatică. De exemplu, prin susţinerea SUA a loviturii de stat din Chile din 1973, regimul 
nedemocratic al juntei militare conduse de Augosto Pinochet înlătura preşedinţia marxistă a lui Salvador 
Allende, ales democratic. Spusele lui Henry Kissinger explică situaţia - “Nu cred că este necesar să stăm 
nemişcaţi văzând o ţară cum adoptă comunismul datorită iresposabilităţii propriului ei popor”. SUA 
susţinea astfel un regim cu valori diferite din punct de vedere statal. Decizia poate fi considerată 
pragmatică şi importantă pentru securitatea SUA în acel moment de vârf al Războiului Rece.  

Întorcându-ne la actorul politic global Uniunea Europeană, acesta nu este asociat pe deplin 
acestui tip de pragmatism orb. Valorile considerate de către politica internă cât şi de cea externă 
(Comisia Europeană, 2007), sunt definite în Tratatul de la Lisabona, având un rol constituţional, 
astfel oferindu-se un garant politic pentru apariţia acestora în acţiunile întreprinse de UE. Valorile 
fundamentale în forma actuală sunt respectarea demnităţii umane, drepturile omului, libertatea, 
democraţia, egalitatea şi statul de drept. Acestea sunt valorile unei democraţii liberale. 

Sunt adresate şi în dinamica extinderii UE. Extinderea înseamnă şi adâncirea comerţului UE 
- vecinătatea periferică. Pentru partenerii comerciali care doresc o asemenea adâncire a relaţiilor 
sub spectrul extinderii (Nottenbaum, 2012, pp. 237-238), Bruxelles-ul cere să se respecte normele 
impuse de către acesta, norme din arii precum drepturile omului sau democraţie, buna guvernanţă, 
politici de dezvoltare, norme ce ţin cont de valorile fundamentale. A face business cu Bruxelles-ul 
înseamă a-i respecta voia. Majoritatea acestor cooperări aduc beneficii limitate contrapărţii 
europene. Accesul la piaţa comună având în vedere mărimea acesteia este cu mult mai importantă 
pentru aceşti parteneri din exterior, datorită PIB-ului mult mai mic relativ.  

Uniunea Europenă îşi atribuie astfel rolul de soft-power global prin predicarea acestor valori 
în vecinătatea sa fiind pe alocuri pragmatic dar şi ghidat după setul ei de valori. Procesul de aderare 
al unei ţări anume, nu reprezintă doar o adâncire a relaţiilor economice ci, reprezintă un garant al 
aderării societăţii la aceste valori aflate îndiscuţie (Comisia Europeană, 2007). Acest lucru este 
stipulat în Tratatul de la Lisabona în articolul 49. unde se stipulează concis că orice alăturare la bloc 
înseamnă însuşirea valorilor fundamentale de către noii membrii. UE este un loc al democraţiilor 
liberale şi astfel un club în care statutul de membru presupune acest lucru. Astfel în acest subcapitol 
ne punem întrebarea care este originea acestui puternic accent pus pe respectarea valorilor, fie în 
politica internă sau externă. Setul de valori se află la baza construcţiei Uniunii Europene. În 
momentul sfârşitului celui de-al doilea război mondial, Europa era în colaps economic, dependentă 
de Planul Marshall pentru reconstrucţie. Ca reacţie, vocea vizionarilor unei Europe unite se afla în 
prima scenă politică facându-se primii paşi concreţi ce au înfăptuit Uniunea Europeană. Însă 
fundaţia acestor evenimente post-belice îşi are locul în perioada interbelică europeană, înainte de 
naţionalismul dus la extrem, născut din austeritatea economică a perioadei. În deceniul ’20 al 
secolului XX, ca un curent de gândire abordat de elitele vremii. 

Acreditat ca fiind cel mai influent gânditor al curentului unionismului european din acea 
perioadă, ce stabileşte baza premergătoare a ideologiei Uniunie Europeane actuale, este Richard 
von Coudenhove-Kalergi (Boer, P et al., 2014, pp. 70-100), conte şi intelectual austro-ungar. Ideile 
sale despre o Europă unită şi le predică în Pan-Europa, publicată în 1923. Ţinând cont de dinamica 
istoriei europene, acesta definea momentul de actualitate al finalului de Prim Război Mondial ca un 
cadru propice viitoarelor războaie. O primă referire la securitate. Cumva trebuia acţionat asupra 
realităţi de război continuu, descrisă în memorialistica vremii, ca una de Balcanizare a Europei. 
Balcanizarea, simboliza fragmentarea unui întreg din punct de vedere statal, după dezintegrarea 
Imperiului Otoman, Austro-Ungar în regiunea Balcanilor, un proces violent. Războiul început în 
Balcani în 1914, a avut efectul de a dezintegra echilibrului de puteri ante-belic la o scară distructivă 
de neconceput. Şocul distrugerii asupa elitelor vremii a fost unul mare iar un consens de înţelegere 
s-a format în jurul ideii de a soluţiona acest comportament distructiv. Dacă în faza de început 
războiul era glorificat, realitatea tranşeelor şi costurile imense suferite de toate puterile angrenate au 
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zguduit mentalul colectiv în a aduce înţelegere asupra nevoii de a disocia războiul de civilizaţia 
europeană. Coudenhove-Kalergi este printre cei mai vocali ce abordează această problematică.  

Analizând viaţa sa este de înţeles şi apartenenţa la acest curent de gândire. Fiind născut în 
cadrul unei familii aristocrate cu rădăcini în majoritatea naţiunilor europei, cu un tată diplomat, 
vorbitor de un număr impresionant de 16 limbi străine, cu o mama de origine japoneză, tânărul 
conte a fost obişnuit încă de la o vârstă fragedă cu un stil de viată multicultural şi plurilingvistic. În 
plus, călătoriile nu lipseau acestei formule. Mult mai târziu, motivul călătoriei în şlefuirea 
convingerilor proprii reapare, prin incursiunile sale într-o Europă distrusă a sfârşitului de război. S-
a declarat a fi împotriva curentelor de pan-slavism, pan-germanism şi cel anti-semit şi chiar s-a 
declarat ca fiind o antiteză a lui Adolf Hitler, având setul de valori diametral opus (Levy, 2007, pp. 
30-50). Prin poziţia sa puternic vocală în ideile de unionism şi pacifism atrage o întregă generaţie 
de personalităţi din spaţiul public ce îi rezonau. Şi-a acaparat caracteristica de influenţator al opiniei 
publice şi ca atare a capătat susţinere din partea elitelor intelectuale ale vremii, printre aceştia, 
Thomas Mann, Sigmund Freud, Albert Einstein. 

Coudenhove-Kalergi observa non-sensul şi paradigma de joc cu sumă de negativă în acest 
caz extrem al conflictelor Europei. În cartea sa Pan-Europa provăduieşte pentru obiectivul idealist 
de o Uniune a Statelor Europene, considerând Europa momentului ca având doar o alternativă între 
“integrare şi colaps”. Frica unui ulterior război era vivida din perspectiva sa. Iar consecinţele 
acestui colaps manifestat economic s-ar fi transpuns în căderea Europei sub influenţa americană sau 
cea sovietică, aflate în acel moment în creştere ca puteri influente politic pe glob (Boer, et al., 2014, 
pp. 70-100). Pe alocuri pragmatic raţionamentul, semnalează faptul că Europa pentru a supravieţuii 
trebuie să adere la setul de valori autohton provenit din societatea europeană, acela care se dezicea 
de război, cele ale unei democraţii liberale. Este o perspectivă de supravieţuire a hegemoniei 
europene într-un nou cadru geopolitic cu un puternic risc comunist care până la urmă se manifesta 
chiar în ţările vestice, prin facţiunile comuniste vocale la acea vreme Idealismul acesta avea la bază 
securitatea europeană însă presupunea şi integrarea ca fiind economică, fiind înţelegere asupra 
faptului că interdependenţa scade riscul de războaielor. Economistului John Maynard Keynes era 
printre cei mi vocali în această direcţie. În plus conform raţionamentului său, interdependenţa ar fi 
fost de neajuns fără solidaritate în atigerea bunăstării, simţind daunele de război cerute Germaniei 
ca un pericol în crearea unei păci de durată (Vujacic, 2016, pp. 61-85). 

Revenind la Kalergi, rolul de influenţator al opiniei publice ar fi rămas fără efect larg dacă 
Pan-Europa nu ar fi mişcat prin pârghiile politice. Multe din personalităţile interbelice şi mult mai 
important, post-belice ale Europei de Vest a fost legate de Pan-Europa. Coudenhove-Kalergi era un 
recunoscut influent datorită cercurilor sale sociale, chair înainte de Pan-Europa fiind cunsocută 
prietenia sa cu preşedintele Cehoslovac Tomáš Masaryk. După publicarea cărţii, Coudenhove-
Kalergi înfiinţează asociaţia Uniunea Pan-Europeană. Konrad Adenaur, cancelarul german post-
belic, la acel moment primar al oraşului Köln sau Bruno Kreisky viitor cancelar al Austriei erau 
membrii ai asociaţiei. Alţi membrii încă aflaţi la începutul carierei politice erau Alcide de Gasperi 
viitorul prim ministru al Italiei post-belice între 1945 şi 1953, Robert Schuman viitor prim-ministru 
francez post-belic şi Henry Spaak viitor prim ministru belgian post-belic dar şi iniţiatorul politic al 
primei forme a Uniunii Europene, Comunitatea Economică Europană, CEE. Astfel Pan-Europa la 
acel moment de deceniu 20 reprezenta o resursă ce avea să fie monetizată abia după al Doilea 
Război Mondial odată cu ajungerea la putere a acestor personalităţi politice. Retrospectiv poate fi 
comparată cu o pepinieră, o pepinieră a proiectului european (Kullberg, 2001). 

Primul ministru francez interbelic Arstide Briand devine susţinător al ideii şi preia 
preşedinţia de onoare a Pan-Europa, fiind printre puţinii politicieni la putere în acel moment ce au 
acţionat ca proponent direct ai ideii. Preluarea preşedinţiei are legătură cu lobbyul făcut de 
Coudenhove-Kalergi în prima scenă politică transnaţională pentru ideea sa de o Europă unită 
(Kullberg). Acesta este şi singurul pas politic concret din interbelic în direcţia aceasta. În discursul 
său din din data de 5 septembrie 1923 din Liga Naţiunilor, precursorul ONU, Liga Naţiunilor, 
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propunea ideea unei federaţii europene a naţiunilor. Prosperitatea economică prin cooperarea 
marilor puteri, foste combatante, era pusă în prim-plan. Din nou se argumentează că Europa fiind 
unită economic va rezolva problema războaielor şi astfel a securităţii. Liga Naţiunilor aveau să 
ceară lui Briand prezentarea unui memorandum care să schiţeze în detaliu cum ar arăta această 
formă nouă de cooperare federală. Memorandumul - Organizarea unui Sistem al Uniunii Federale 
Europene este prezentat în 1930. Însă paşii diplomaţiei europene interbelice se opresc aici în mare 
datorită faptului că majoritatea statelor nu voiau să îşi diminueze suveranitatea. Era o idee vizionară 
încă care nu putea fi implementată la acel moment. Chiar şi cu abordarea creării unei pieţe comune 
economice (Britannica, 2016). În plus timpurile se schimbă, Marea Criza Economică şi apariţia 
fascismului stopează idealismul european mai ales că iniţiativa franceză nu mai are un partener 
viabil în Germania unde se instaurează regimul nazist. 

După Al Doilea Război Mondial, Europa este din nou distrusă şi slăbită. Însă deşi scenele 
politice ale ţărilor vestice erau fragmentate, toate guvernele post-belce aveau în comun un consens 
asupra necesităţii integrării europene. Cum am discutat mai sus, tineri membrii ai Pan-Europa 
ajungeau în funcţii cheie. Dezideratul lor era să creeze un cadru de cooperare departe a tot ce 
reprezenta până la acel moment cooperarea în vest (Horber, 2006, pp. 340-345). Motivul securităţii 
este unu pregnant în acei primi ani post-belici. 

Trebuie amintit şi puternicul interes al Statelor Unite în această chestiune. Datorită dorinţei 
acestora ca Europa de Vest să acţioneze ca o zonă de tampon cu sfera de influenţă sovietică. O 
europă unită si puternică economic erau dorită de politicii externe americane. Astfel Planul Marshal 
pompează capitalul necesar reconstrucţiei europene, fiind vorba de o suma reprezentând 6.25% din 
PIB-ul american de atunci (deBoer-Ashworth, 2000, pp. 35-40). Formele cooperării le nivel 
European apar în 1947 prin prin Organizaţia pentru Cooperarea Economică Europeană (OCEE), un 
organism creat pentru coordonarea Planului Marshall (Canada şi Statele Unite erau membre ale 
acestui corp – Berend, 2016, pp.34-34). Prin solidificarea economică a Europei continentale, 
cooperarea alocării de resurse în cadrul planului, se spera din partea Americii că se va cataliza o 
dinamică mult mai strânsă de cooperare, chiar federalist (Smith, 2017, pp. 8-12). Doctrina Truman 
era una de aşa fel încât conştientiza riscul revenirii autocraţiei prin prisma colapsului economic. 
Astfel Statele Unite aveau o responsabilitate din considerente de securitate pentru a susţine 
consolidarea Europei vestice (Berend, 2009). 

 
CONCLUZIE  

Idealismul federalist din gândirea elitelor precum Coudenhove Kalergi. nu găsise metode 
pragmatice de implementare. Acum contextul se schimbase. Elitele post-belice ajung la conclizia, 
că politicii nu i se poate exclude conflictul. Conflictul politic manifestat în rivalităţile europene a 
dus la distrugere continentului. Ca atare sistemul propus de democraţiile liberale crează un context 
propice unei soluţionări paşnice a rivalităţilor (Doyle, 1986, pp. 1151-1169). 

Cadrul de cooparare este astfel modalitatea de soluţionare a rivalităţilor, un cadru la nivel 
european. Legitimizarea democraţiei liberale este privită prin prisma antagonismului istoric, faţă de 
vechea dinamică conflictuală europeană. Se manifesta un întreg consens de a se dezice de partea 
spectrului politic de extremă dreaptă ce a cauzat nenorocirea războiului şi ca atare valorile sale de 
naţionalism excesiv, izolaţionism. Democraţia liberală este un pioneriat al Vestului, exercitat în cele 
şase state constituente UE dinainte de război şi astfel trebuia consolidată, asta după ce în interbelic 
a pierdut teren în faţa valului populist ce a născut regimurile din Germania şi Italia sau Spania şi 
Portugalia. Era vorba despre paradigma de a nu se mai întâmple niciodată. Iar mentalul colectiv 
ajunsese la o nouă înţelegere asupra acestui aspect. De exemplu generaţiile tinere post belice din 
Germania nu putea înţelege cum cei în vârstă au dat frâiele puterii şi libertatea în mâinile regiumul 
nazist (Horber, 2006, pp. 325-327). 

Antagonismului istoric i se împreunează şi cel contextual. Geopolitica vremii repeta contextul 
din interbelic, creşterea puterii globale a Americii şi a sovieticilor. Europenii vedeau ca fiind antagonică 
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lumea comunistă în special datorită diferitelor facţiuni comuniste din parlamentele europene precum în 
Franţa sau pierderea Germaniei de Est în sfera de influenţă a Moscovei. Elemente comuniste erau pe 
contient fie înăuntru fie înspre est, iar acest lucru reprezenta un risc de Securitate (Horber, 2006, pp. 
325-327). Rivalitatea aceasta avea să motiveze întărirea lumii liberale şi în plus înţelegerea de a activa 
în mod unit în faţa unor probleme comune de securitate date de războiul rece.  

Dinamica poate fi asociată teoretizării zonelor de securitate a lui Karl Deutsch, ce privea 
proiectul european dar şi întreaga alianţă transatlantică ca având prim obiectiv securitatea. Din 
privinţa rezolvării rivalităţilor istorice, prin prisma setului de valori comune, se acţiona ca un adeziv 
al comunităţii. Iar din punctul de vedere al pericolelor externe, dat fiind omogenitatea grupului, 
avea să acţioneze în mod compact ş eficient (Griffiths, Roach, 2009, pp. 68-71). 
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Abstract 
 
Analysis of social stratification represents the scientific and practical significance in the context of understanding the 
real forms and indicators of stratification of society; identification of causes and "anatomy" of social conflicts; 
determining opportunities and effective levers to consolidate society; creating conditions for expanding the middle 
class. The goal of the research is to identify the specificity of the social stratification of Moldovan society and ways of 
its social modernization within the framework of comparative analysis with EU countries. 
Post-Soviet societies, including Moldova, are characterized by the incompatibility or a "break" of the main criteria of 
the social stratum, and a threateningly deformed social structure. The unsuccessful hierarchy of society is caused by 
numerous causes, including a the paltry wage in the national economy, the lack of job vacations, demanding high 
qualification and skills of the worker, inaction of social lifts, clan personnel policies. The complex of measures held 
under the auspices of the state to overcome / minimize these causes will allow improving of the social stratification of 
the Moldovan society towards approximation to "European standards". 
 
Key words: social stratum, social status, middle class 
      
JEL CLASSIFICATION: F22 
 

Анализ стратификации общества представляет научно-практическую  значимость  по 
ряду позиций, в т.ч. для понимания реальных форм и показателей расслоения общества; 
выявления причин и «анатомии» социальных конфликтов; определения возможностей и 
действенных рычагов по консолидации общества; создания условий для расширения 
среднего класса - «стабилизатора» социальной системы; модернизации общества, с учетом 
сложившихся социальных идентичностей, их предпочтений и ориентиров.  

Состояние социальной страфикации выступает «лакмусовым» индикатором 
благополучия общества в широком понимании. По своему содержанию социальная 
стратификация означает иерархическое деление общества на социальные страты, с разными 
функциями и возможностями, разным образом жизни. Она представляет 
структурированное социальное расслоение (неравенство), проявляющееся в неравном 
доступе отдельных социальных групп к жизненным  благам (власть, образование, деньги, 
информация, карьера, самореализация). 

Феномен социальной стратификации естественен, объективен, ввиду неравного 
распределения редких благ и неодинакового доступа людей к социо-культурным ценностям. 
Будучи обязательным атрибутом организации и развития любой социетальной системы, 
социальная стратификация выступает и мощным стимулом для профессионального роста, 
повышения образовательного уровня населения. 

В качестве универсальных критериев стратификации современных обществ 
выступают: 
o доход индивида / семьи в течение определенного периода времени; 
o образование (измеряется периодом обучения в школе или вузе); 
o власть (определяется количеством людей, на которых распространяется принимаемое 

решение); 
o престиж (уважение, общественная оценка социального статуса); 
o самоидентификация индивида (относительно принадлежности к определенной страте).  
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Социальному обустройству в период транзиции мешают такие барьеры, как кризисное 
состояние экономики (монополизация, неэффективная реструктуризация, незрелое  
постиндустриальное развитие, низкие темпы роста, незащищенность малого бизнеса), а 
также деформации в сфере занятости: мизерная (в сравнении с потреби-тельскими ценами и 
тарифами) оплата труда, отсутствие достойно оплачиваемых рабочих мест, массовая 
трудовая эмиграция. 

Наряду с этим клановая система, широко распространенная на постсоветском 
пространстве, вызывает деформации в социальной иерархии общества, а именно: 

- создание «ручного» среднего класса за счет роста численности госслужащих и 
силовиков, руководителей и специалистов госсектора, 

- «кастовую» кадровую политику (с учетом партийной принадлежности 
и родственных связей), 

- всеобщую демотивацию, тотальную дискредитацию демократических структур и 
институтов. 

В результате возникают особенности в «профиле» транзитивного социума, 
которые существенно отличаются от цивилизованных стандартов. Среди них: 

1. разрыв, несовместимость между ключевыми характеристиками страты - образова-
нием, доходом, статусом; 

2. уровень социального статуса определяется степенью близости к власти (политической, 
экономической); 

3. размытость и разношерстность средних слоев, отсутствие их консолидации; 
4. малочисленный слой менеджеров, программистов, инженеров и работников, связанных 

с наукоемким производством; 
5. урезанные, из-за низкого уровня жизни, маркеры потребления «среднеклассников» (по 

доходу, имуществу, виду отдыха); 
6. поляризация общества, социальная напряженность и пассивность населения. 

Наглядно демонстирует различия в социальной иерархии развитых и постсоветских 
стран данный рисунок. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Социальное расслоение, стратификационные процессы в период транзиции 

предопределяются неравномерным распределением власти и влияния, прав и привилегий, 
ответственности и обязанностей. Образуются новые слои и классы: правящий слой, класс 
крупных собственников (отечественная буржуазия), предприниматели, наемные работники, 
маргинальные слои. Все они существенно различаются по уровню доходов, образу и 

СОЦИАЛЬНАЯ ИЕРАРХИЯ

Развитые страны Постсоветские страны 

 Высший класс (элита)

 Средний класс

 Низший класс
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качеству жизни, моделям экономического поведения, социокультурным ценностям и 
политическим ориентациям, социальной психологии и степени социальной солидарности. 

Ввиду особенностей трансформируемых обществ (высокая социальная неустойчи-
вость и поляризация, проблемный уровень экономического развития, масштабная роль госу-
дарства и бюрократии, незрелость институциональной системы) отдельные западные оценки 
социальной стратификации нуждаются в существенной корректировке, а другие вообще 
неприменимы к отечественным реалиям.  

Концепции и методы, разработанные зарубежными учеными для описания структуры 
неравенства в обществах западного типа, не позволяют выявить специфические формы 
неравенства, основанные на принципиально ином типе социально-экономических 
отношений в условиях транзита. В частности, совокупность традиционных критериев 
идентификации среднего класса не адекватна условиям постсоветских обществ. 

Опорой западного общества выступает массовый и достаточно обеспеченный сред-
ний класс. По определению Всемирного Банка, эта группа населения способна покупать 
импортные товары высокого качества, импортные машины, осуществлять международные 
путешествия, а также имеет доступ и возможности пользоваться услугами международного 
уровня, включая высшее образование [1].  

 К основным признакам среднего класса развитых стран относятся: 
 достаточный уровень дохода, 
 хорошая обеспеченность,  
 высокая образованность,  
 профессионализм, 
  стремление к стабильности. 

Конечно, на фоне затянувшейся мировой рецессии позиции «среднеклассников» 
ухудшаются. По оценке МОТ, доля граждан европейских государств, чей достаток 
составляет от 80 до 120% от среднего дохода на душу населения, продолжает сокращаться. К 
данной категории относится от 23% до 40% семей стран ЕС. Неслучайно, этой острой 
проблеме была посвящена специальная сессия на Давосском форуме (2017г.): «Обедневшие 
и злые: как разрешить кризис среднего класса» [2].  

Средний класс во многих развитых странах мира обеспокоен ухудшением своего 
финансового положения и неспособностью властей решать злободневные проблемы, в т.ч. 
- неравенство в распределении богатства и доходов,  
- мрачные перспективы рабочих мест для детей, 
- обеспечение безопасности, 
- угрозы неустойчивости системы социального обеспечения. 

Средний класс в условиях транзиции  имеет скорее социально - культурный и 
психологический контекст, поскольку по параметрам благополучия (набор имущества, 
уровень дохода) значительно отстает от стандартов среднего класса в ЕС. Налицо разрыв 
между ключевыми признаками:  образованием,  доходом, статусом. Большая часть рабочих 
мест не соответствует критериям среднего класса, а сегмент рабочих мест, характерных для 
инновационного типа экономики (требующих высокой квалификации с высокой оплатой 
труда), невелик.  

Молдова на последнем месте в Европе по уровню оплаты труда. Среднемесячная 
заработная плата по экономике во второй половине 2017 г. составит 5.6 тыс.леев. Это 
существенно ниже законодательно установленного размера минимальной зарплаты в 22 (из 
28) государствах-членах Европейского Союза [3]. 

  Деформированная стратификации молдавского общества демонстрирует наличие 
серьезных проблем в его жизнедеятельности, в т.ч. 

 низкий уровень и качество жизни у преобладающей части общества, 
 закритическая имущественная дифференциация, 
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 напряженное противостояние социальных групп, 
 отсутствие социального консенсуса, 
 вынужденный «исход» населения из страны.  

Для преодоления  социальной дестратификации в республике нужны 
безотлагательные меры, включая: 
- разделение политической власти и бизнеса,  
- активизация демократических институтов,  
- перестройка модели экономики: создание инновационных технологических звеньев, 
развитие четвертичного сектора, 
 - восстановление работы социальных лифтов, 
- создания условий для устойчивого роста среднего класса как стабилизирующего 
компонента социетальной системы, 
- создание благоприятных условий для возвращения трудовых эмигрантов.  

 

 
http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2017/02/12/70615 
 
Итак, в трансформируемых странах складывается особая, отличная от утвердившихся 

западных стереотипов, социальная стратификация. Типичная для транзитивных государств 
социальная реальность характеризуется неустойчивостью, внутренней напряженностью и 
конфликтностью, неоднозначной динамикой и непредсказуемыми последствиями как для 
всего общества, так и для отдельного индивида. Огромная имущественная дифференциация, 
напряженное противостояние социальных групп, отсутствие социального консенсуса – 
реальные угрозы для устойчивого и поступательного движения этих обществ во всех сферах 
жизнедеятельности. 

Для постсоветских обществ, включая Молдову, характерны: несовместимость – 
«разрыв» основных критериев социальной страты; угрожающе деформированная социаль-
ная структура. Неблагополучная иерархия общества вызвана многочисленными причина-ми, 
включая  мизерную оплату труда в национальной экономике, отсутствие рабочих мест, 
предъявляющих спрос на высокую квалификацию и подготовку работника, бездействие 
социальных лифтов, кланово-кумовскую кадровую политику.  
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Комплекс мероприятий, проводимых под эгидой государства, по преодолению / 
минизации этих причин, позволит совершенствовать социальную стратификацию молдав-
ского общества в направлении приближения к «евростандартам». 
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Abstract 
 
This research paper underlines the path we should follow as a Union (European Union) if we want to succeed on the 
long run. To do all these, we should start by understanding our past and the individual needs of each and any state that 
is part of EU or wants to be part, from states like Kosovo to a possible new state like Catalonia, or maybe the 
reconfiguration of Turkey and wanting to be part of the EU (and NATO) would be again on their macroeconomic 
agenda. 
 
Introducere  

Schimbarea de paradigmă în construcţia Europeană o face economistul politic francez Jean 
Monnet (Kullberg, 2010), apartenent şi al valului unionist interbelic perioadă în care a deţinut 
importanta funcţie de secretar adjunct al Ligii Naţiunilor. Acesta este creierul din spatele planului 
Schuman, omonim ministrului de externe francez post-belic. Planul creează CECO, Comunitatea 
Economică a Cărbunelui şi Oţelului. Jean Monnet se dezice prin pragmaticism de viziunea idealistă 
din interbelic asupra integrării. Raţiunea sa a mers pe integrarea funcţională, adică ideea că dacă 
statele vor începe să coopereze în arii de interes comun, funcţionale aşadar, acestea vor avea o bază 
catalizatoare de încredere şi de o extindere a cooperării şi în alte arii. Totuşi raţionamentul său 
poartă şi amprenta interesului naţional, nevoia Franţei de a îşi reconstrui industria prin oţel şi prin 
folosirea energiei date de amplele zăcăminte de cărbune din Ruhr, Germania (Smith, 2017,              
pp. 8-12). În plus din punct de vedere al securităţii orice viitor război între Germania şi Franţa 
devenea de neconceput prin faptul că aceste resurse ar fi alimentat maşinăriile de război ale ambelor 
state. Monnet şi-a alianat astfel politca externă cu interesele Statelor Unite, ce doreau încadrarea 
pacifistă a Germaniei în noul tablou. Jean Monnet, nu Kalergi care este mai puţin cunoscut opiniei 
publice actuale, îşi ia numele de Părinte al Uniunii Europene. În plus diferenţa dintre cei doi era 
mare. Kalergi voia un stat supranaţional de modelul imperiului Roman sau Napoleonic, ce ar fi luat 
suveranitatea entităţilor politice naţionale. Monnet nu ar fi oferit acest lucru, dar a ştiut cum să 
joace pragmatic oferind o parte minoră a suveranităţii. comparat Schuman descria iniţiativa, Primul 
pas concret către o Europă Federală, şi aşa avea să rămână în istorie (Levy, 2007, pp. 30-50). 

 
Evoluţia construcţiei europene 

Avantajatul principal al CECO era Franţa fapt ce denotă măiestria de negociere a lui Monnet. 
Există şi perspectiva că diplomaţia franceză fiind condusă de interesul naţional, cel al relansării 
economice şi stopării Germaniei, nu a fost motorul principal al construcţiei europene. Lipsea o 
componentă de efect. Şi asta se traspunea în poziţiile de negociera ale celorlaţi membri CECO. În 
primul rând Germania rămânea pe o poziţie mai dezavantajată comparativ cu partea franceză. Dorea să i 
se echilibreze poziţia din care negocia, astfel era în căutrre de compensare în viitoarele negocieri. În 
schimb motorul principal al construcţiei sunt micuţele ţări Benelux. Acestea şi din punct de vedere 
idealist şi pragmatic economic erau în favoarea integrării. Fiind economii mici comparat cu Germania şi 
Franţa, bunăstarea lor depindea de creşterea comerţului cu exteriorul. Ele reprezintă lobbyul principal al 
urătorilor paşi. Drept dovadă statele Benelux au implementat prima uniune vamală de pe continetul 
post-belic. Vorbind de partea italiană, dintre toate cele şase aceasta era cea mai federalistă în viziunea 
elitei sale post-belice însă şi cea mai puţin influentă la negocieri (Berend, 2016, pp. 75-80). În cele din 
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urmă şi Franşa al cărei atitudini era sceptică asupra dezvoltarea Germaniei şi slăbirea controlului de 
ocupaţie a înţeles co o abordare constructivă serveşte intereselor naţionale. Proiectul European prin 
prisma securităţii, nevoia de a avea o Germanie care să nu prezinte pericol. Astfel integrarea simboliza 
cooperare economică constantă pe bazele căreia Franţa ar fi câştigat încredere vis-a-vis de Germania, iar 
un partnere de succes, un răspuns pozitiv la problema securităţii recunoscută de contrapartea franceză 
(Horber, 2006, pp. 330-331).  

Frica războiului în Europa continuă avântul paşilor de integrare. Prin începerea războiului 
din Korea şi instaurarea clară a paradigmei vest versus est, teama de Uniunea Sovietică acţionează 
ca un catalizator extern în procesul de integrare europeană. Erau îngrijorări că Europa ar putea 
deveni terenul de luptă al Celui de-al Treilea Război Mondial (Smith, 2017, pp. 8-15). Industriile 
militare europene cooperează astfel nu doar pentru a împiedica comportamentul sine-distructiv ci şi 
din considerente de securitate. Dezideratul era celei a unei armate continentale. De aceast risc 
exterior sovietic se leagă iniţiativa nefinalizată în cele din urmă a Comunităţii Europene de Apărare 
(CEA). Draftul instaura Comunitatea Europeană Politică ce ar fi pus CECO şi CEA în subordinea 
acestei instituţii trans-naţionale. Însă iniţiativa a căzut prin lipsa ratificării de către legislativul 
francez, în Assemblée nationale (CVCE). 

Lobbyul ţărilor Benelux continuă iar din acesta reiese propunera pentru Comunitatea 
Economică Europeană (Berend, 2016, pp. 75-79). CECO şi CEA aveau ca reaison d’etre securitatea 
în Europa. CEE demonstrează că la nivel pragmatic, după modelul lui Monns-a înţeles cum avea să se 
soluţioneze problema europeană, cea a riscului de securitate. Prin integrarea economică.  

Eliminarea tarifelor dintre aceste economii ca mod de relansare al lor şi astfel împuternicere 
a lor în chestiunea securităţii. În 1955 membrele CECO numindu-l pe ministrul de externe belgian 
Paul-Henri Spaak în ideea iniţierii următorilor paşi în această direcţie prin postura sa de preşedinte 
al comisiei. Finalitatea preşedinţiei sale rămâne Tratatul de la Roma din 1957, ce a creat port 
drapelul ce avea să devină Uniunea Europeană, Comunitatea Economică Europeană (CEE). CEE 
însemna că membrele fondatoare Belgia, Italia, Luxembourg, Olanda, Germania de West şi Franţa 
aveau să formeze o piaţă comună şi o uniune vamală. Barierele existau între aceste economii, fie 
vorbind de mobilitatea persoanelor sau a capitalului fie că vorbim de tarifele pe importuri. 
Eliminarea acestora era stipulat în obiective, stipulat fiind dezideratul funcţionării ECC. Din uniune 
vamală şi piaţă comună încă reglementată la nivel de tarife avea să se transforme într-o uniune 
economică fără tarife interne şi un tarif comun către exterior. Integrarea economică din nou este 
corelată în tratat cu “menţinerii păcii şi libertăţii” în Europa. Deasemenea nu omite şi ideea de 
Europă Federală, stipulând că prin uniunea economică se păşeşte către obiectivul final de o 
Federaţia e Europei, astfel lăsând clare opţiunile de integrare politică prin instituţii. 

Unirea intereselor celor şase a reprezentat primul caz de integrare europeană. Deasemenea 
pentru prima oara în istoria unionismului se face referire la extindere. La modul teoretic aceasta era 
posibilă. Cele şase state erau deschise oricăror membrii din exterior să i se alăture lor. Chiar şi în 
CECO, Tratatul său stipula în articolul 98 cum orice stat european are dreptul să ceară aderare. La 
semnare Schuman sublinia o condiţie importamtă, aceea de a fi o ţară liberă, deci cu valorile primul 
bloc, cel transatlantic (Hillion, 2004, pp. 28-49). Extinderea devine şi mai explicită print Tratatul de 
la Roma, actul constitutiv al CEE. Aici se face un apel la toate popoarele europene ce au în comun 
setul de valori să li se alăture (Tatham, 2009, pp. 200-205). Mai mult se oferă procedual paşii în 
articolul 237, orice aderant făcând o cerere Consiliului ce în unanimitate va da verdictul. Statele 
membre şi aplicantul apoi urmând să poate discuţii multilatereale pe condiţii şi ajustarea la cerinţele 
CEE. Trebuie evidenţiat că aceast folos al valorilor ca o condiţionare la statutul de membru se 
perpetuă în actele viitoare fiind într-o sintagmă asemănătoare în Tratatul de la Lisabona. Cum am 
discutat mai sus, securitatea europeană depinde de acest substrat fundamental. 

Şi totuşi extinderea era deocamdată limitată. Jumătate din Europa se afla în pactul de la 
Varşovia, ţările din sud precum Grecia, Spania, Portugalia în cadrul unor dictaturi. Ţările 
Scandinave, Marea Britanie şi Irlanda manifestau reluctanţă nefiind interesate de beneficiile 
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economice oferite de aceste prime construcţii europene. Aveau alte planuri, în special Marea 
Britanie. A fost nevoie de o demonstraţie în forţă a modelului economic ECC pentru a atrage 
următoarele valuri de aderanţi. 

 
Succesul anilor ‘60 ca atracţie a primului val de aderare ECC  

Dezideratul pentru ECC era crearea unei pieţe în care servicii, bunur, capital sau fie 
muncitori să nu întâmpine obstacole în tranzacţii sau mobilitate. Pieţele interne ale ţărilor 
comunităţii aveau să se contopească într-una singură care să aducă cât mai mult cu putinţă unei 
pieţe interne însă de mari dimensiuni. Drumul era unul lung. Termenul dat era de ianuarie 1970, 
cum era stipulat în Tratatul de la Roma, însă nici acest lucru nu s-a întâmplat. ECC a activat ca o 
piaţă comună în tot acest timp. Odată cu 1992/1993 şi Tratatul de la Maatrsicht o piaţă internă cu 
adevarat începe să funcţioneaze (Schwarze, 2006). Iar vorbind de mobilitarea factorului uman, s-a 
pus accentul pentru început pe muncitorii calificaţi. Schengen intră în efect abia în 1985 pentru o 
mobilitate totală. Astfel între 1958 şi 1972, în perioada intrărilor de muncitorilor oaspeţi în Vestul 
Europei, peste 8 milioane de permise de muncă au fost elaborate în cele şase state CEE. Dintre 
acestea o treime reprezentau mobilitatea intra-comunitară (Koikkalainen, 2001).  

În tratatul constitutiv se cerea ca toate resticţiile la comerţ intra-european (comunitate) să 
dispară, dându-se o perioadă de 12-15 ani pentru tranzitare. Deasemenea comunitatea avea să 
aleagă un tarif comun pentru importuri. Desigur, logica era una protecţionistă, tariful către exterior 
fiind mai mare tocmai pentru adeziunea pieţei (Sennholz, 1960). Încă o stipulare a tratatului este 
aceea că în piaţa comună nu vor activa monopoluri sectoriale, doar în anumite cazuri speciale. 
Retrospectiv pieţei comune i se recunoaşte spargerea vechilor monololuri europene în ţări precum 
Franţa, deoarece, ideologic, tratatul avea dezideratul creşterii competivităţii agenţilor economici 
interni pe termen lung, tocmai pentru a reprezenta CEE ca o forţa la nivel global. Însă în primii ani 
modelul economic al CEE avea să fie puternic dirijist.  

Funcţionarea acestei comunităţi avea să fie perfecţionată de-a lungul timpului. Ca început 
comunitatea ofera un cadru de negociere asupra atingerii obiectivelor ei. De exemplu, coperarea 
concretă în domeniul agriculturii din perspectiva unei pieţe comune a fost concretizată prima oare 
abia în 1962 prin  stabilirea unor niveluri de preţuri comune în sectorul agricultural (Grabs, 2013). 
Abia în acel an Politica Agriculturală Comună a intrat în efect. 1968 s-a înregistrat un nou succes, 
trafifele de comerţ în comunitate fiind eliminate pentru anumite produse. Procesul creării uniunii 
economice a fost treptat, dată fiind complexitatea armonizării dezideratelor tutoror membrelor. 
Până şi instituţiile politice catalizatoare ale actului decizional şi execuţional în înfăptuirea uniunii 
au acţionat lent. 

Perioada 1950-1973 este cunoscută ca Perioada de Aur pentru creşterea economică 
europeană. PIB-ul real a crescut cu mai mult de dublu faţă de orice perioadă antecedentă. Desigur, 
trebuie înţeles şi contextul derulării acestei creşteri economice. Un prim factor este efectul de 
prindere din urmă, aluzie la întoarcerii creşterii economice sănătoase după ce întregul continent 
european a fost angrenat în Marea Criză Economică a deceniului ’30. În plus războiul lăsa în urma 
sa un continent distrus şi astfel premizele reluării creşterii economice prin reconstrucţia sa cu tot cu 
ajutorul planului Marshall. Însă există un consens asupra faptului că această creştere nu reprezintă 
toată imaginea. (Carlin) Analizele economiştilor reliefează un model al creşterii economice care se 
aplică în special statelor CEE, cele care au întrevăzut printre cele mai puternice creşteri. Modelul 
definit de către aceştia din întâmplările vremii reliefează un model puternic dirigist, bazat pe 
crearea unei pieţe ample, focalizat pe industrii cheie şi astfel accentuând investiţiile în sectoare cu 
avantaj comparativ pe o asemenea piaţă largă. În plus factorii acestei creşteri sunt văzuţi din punct 
de vedere instituţional arătând puternicul impact al politicului în acestea, pe deoparte la nivel 
naţional, dar şi trans-naţional, unde vom discuta despre CECO şi CEE. 

Aşadar în tabloul principal al modelului avem variabila investiţiilor ce s-au aflat la un nivel 
înalt pe de-a lungul perioadei. Vorbinde de investiţii nete acestea s-au situat în deceniile '50 şi ’60 
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cu aproape dublu peste orice perioadă anterioară europeană. S-a dovedit faptul că o creştere de la 
20% la 30% a investiţiilor brute din PIB aşa cum s-a demonstrat comparativ în multe cazuri de 
economii ale perioadei, s-a transformat în mai mult de două puncte procentuale la creşterea 
economică. Economiile de a investit mai multe precum cele CEE au primit mai mult din roade 
(Crafts, Toniolo, 1996, pp. 57-60). 

Ratele mari investiţionale pot fi explicate în primul rând prin moderaţia salarială, o 
constantă a acelor vremuri. Astfel o cerere mare putea să existe pentru investiţii cât şi cerera pentru 
ele. Pe baza consenselor instituţionale, în negocieriile dintre sindicate şi reprezentaţi sectoriali, 
instituţii guvernamentale se pastrea această dinamică a moderaţiei salariale, cu alte cuvinte nivelul 
salariilor era în creştere pe termen lung fiind promis acest lucru însă la o rată moderată cu puţin 
peste nivelul inflaţiei din acel moment. Costul negocierii era scăzut de faptul că nivelurile de 
creşteri erau gândite sectorial prin cadre instituţionale. Astfel firmele păstrau mai mult din profituri, 
în plus fiind motivate tot prin consens instituţional la reinvestirea profitului şi nu cazului contrat în 
care s-ar fi plătit dividente din profit. În acei ani se punea mult accent ca modelul acesta de 
investiţie continuă să fie impus în sectoarele industriale în care exista un avantaj comparativ vis-a-
vis de realitatea continentală europeană. Prin investiţiile continue se făcea şi mai mult uz de acest 
avantaj comparativ rezultând într-o productivitate mult mai mare a acestor sectoare pe piaţa unde se 
exporta, căci da, exporturile au reprezentat al doilea factor important pe lângă moderaţia salarială. 
În plus nu trebuie scos din evidenţă impactul creşterilor salariale, o cerere mai mare fiind activă pe 
piaţă. Totuşi un astfel de model limitat naţional nu ar fi adus atâta bunăstare de ambele părţi. De 
aceea exporturile intr-un cadru instituţional european au creat o piaţă mai mare pentru ca acest 
model să activeze Crafts, Toniolo, 1996, pp. 57-60). 

Ratele mari ale exporturilor, creşteri chiar de 8% pe an, insemnau profituri continue firmelor 
din sectoarele cu avantaj comparativ. Comerţul cu exteriorul este un factor important al creşterii 
economice, iar cel mai mult efect l-a avut comerţul intra-European. Desigur, acesta era ajutat din 
punct de vedere instituţional. Facem chiar referire la primele forme de unionism european ce s-au 
concentrat pe latura economică, cea de creare a unei pieţe comune, CEE fiind cel mai important 
cadru instituţional (Crafts, Toniolo, 1996, pp. 57-60).  

O problematică a vremii era găsirea consentului, statele Europene puteau continua pe calea 
divergenţelor, neîncrederea dintre acestea sau puteau intra într-o spirală a cooperării. Germania era 
centrală acestei scheme de cooperare prin bazinele sale ample de cărbune din zona Ruhr. Acestea ar 
fi reprezentat o baza importantă pentru toate industriile vest-europene, în special Franţa al cărei 
industrii a oţelului necesita participarea Germaniei. Acesta este argumentul economic al schemei 
CECO, pe lângă cel de supervizare a industriilor militare. Industriile celor şase ţări constituente 
aveau să fie ajutate astfel de schema comună. Un alt cadru instituţional european mai puţin 
cunoscut, ce a servit comerţului european post-belic este cel al Uniunii Plăţilor Europene intrată în 
efect în 1950. Dacă la început se cerea o scădere a barierelor la comerţ între semnatare la 50%, 
următoarele prag cerea o scădere până la 75%. Până în 1955 se ajunsese ca comerţul european să fie 
în proporţie de 90% fără cote. 

Vorbind de impactul economic al CEE, un caz ce denotă eficienţa implementărilor în 
scăderea barierelor şi câştigul industriilor cu avantaj comparativ şi înclinate spre exporturi, 
literatura economică prezintă o dinamică din Franţa acelor ani. Toate industriile franceze ausuferit 
de o creştere a penetrării importurilor, văzându-şi preţurile scăzând în primii ani de CEE. Toate 
industriile ce deja erau înclinae să exporte şi-au văzut preţurile crescând datorită cererii mari. 
Dinamica aceasta s-a transpus în creşteri sustenabile la nivelul întregii economii (Crafts, Toniolo, 
1996, pp. 57-60). 

La sfârşitul acestei ere, în pragul începerii primei crize a petrolului din 1973, percepţia vremii 
vedea CEE ca un model de succes. Prosper economic şi recuperat cu o creştere puternică din 
distrugerile războiului CEE avea o ofertă atractivă prin piaţa sa comună. Primele valuri au fost 
influenţate astfel, cel din 1973 a incorporat Danemarca, Marea Britanie şi Irlanda. Vorbind de aderarea 
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Marii Britanii în CEE, aceasta a fost privită reluctant la început de către Londa. Cu toate acestea mai 
târziu în anii ’60 Conservatorii dar şi Laburiştii au început demersurile pentru aderare. În 1973, chiar în 
începutul crizei economice, Marea Britanie intră în comunitate prin demersurile pro-europeanul prim-
ministru Edward Heath (Smith, 2017, pp. 8-15). Marea Britanie era reluctantă la a ceda suveranitatea în 
paşii premergători creării ECC, în mare şi datorită diferenţei distrugerilor războiului continent versus 
insula. Marea Britanie a ieşit mai bine din război, un invingător, iar situaţia o prezenta ca o putere de 
sine stătătoare fără nevoia unui organism trans-naţional în care să îşi exercite puterea pe scena globală. 
Comprotamentul politic s-a manifestat prin distanţă faţă de implicarea ăn CEE, în acelaşi timp 
încurajând unionismul european de pe contient. Churchill revenea la putere pentru un nou mandat în 
1951 iar politica externă avea următoarele priorităţi, SUA, Commonwealthul şi de abia pe locul al 
treilea Europa continentală. În plus, ca argumentul economic, prima forma a uniunii, CECO punea la 
comun resursele de oţel şi cărbune ale Germaniei şi Franţei. Britanicii aveau resursele acestea 
naţionalizare şi fără dorinţă de a le împărţi (Smith, 2017, pp. 8-15).  

Paradigma se schimbă iar cu începutul anilor ’60 statele ECC încep să prospere în timp ce 
Marea Britanie în al său EFTA mai puţin. În plus, Criza de pe canalul Suez dovedeşte că partenerii 
americani şi ce din Commonwealth nu sunt de contat. Acest eveniment din considerente de 
securitate începe să deschidă Londra către ideea alăturării de CEE (Smith, 2017, pp. 8-15). Primul 
ministru conservator Harold Macmillan, după o întrevedere cu John F. Kennedy i se recomandă 
aderarea, americanii fiind de mult susţinătorii ideii. Dezideratul începe însă este foarte cunoscută 
poziţia lui Charles de Gaulle la aderare. Franţa nefiind de acord, unanimitatea deciziei nu putea fi 
întrunită. Un motiv principal ar fi acela de frică de rivalitate, Franţa fiind cel mai puternic stat al 
CEE atât economic cât şi politic (Campos, Coricelli, 2015). 

 
CONCLUZII  

Situaţia Economică a CEE acţionează şi mai mult asupra convingerii Londrei de aderare la 
CEE, cu mult peste EFTA ca performaţă. În plus faptul că CEE avea să îşi stabilească un tarif comun la 
importuri ar fi avut un efect negativ pentru economia Marii Britanii care exporta spre contintent, tariful 
crescând pentru o protecţie necesară întăririi relaţiilor din CEE. Spre sfârşitul anilor 60, răsare 
paradigma de nici o altă alternativă pentru Marea Britanie în legătură cu aderarea. Intrarea în CEE era 
reitereată ca o nevoie pentru ca Marea Britanie să îşi păstreze statutul de putere internaţională dată fiind 
perioada mai dificilă prin care trecea economia (Smith, 2017, pp. 16-17). CEE ar fi oferit oportunităţi 
industriei britanice de a ieşi din impas intrând într-o piaţă ce ar fi motivat-o la schimbări structurale, 
intrarea în paradigma industriilor de scară aşa cum se întâmpla în CEE. 

Odată cu plecarea lui de Gaulle de la preşedinţia franceză Georges Pompidou îşi schimbă 
poziţia. Marea Britanie este primită, însă pentru prima oară aceasta va fi acceptată doar dacă 
parcurge implementarea aquisului (legislaţia de funcţionare CEE) de până atunci a comunităţii 
CEE. Aceasta este prima regăsire a unei caracteristici pregnante până astăzi a extinderii europene. 
Astfel la orizont răsărea un prim val cu o dinamică aparte, cel al Greciei şi cel Iberic, economii 
inferioare CEE, spre deosebire de Marea Britanie, ce îşi punea speranţele de convergenţă la nucleul 
european prin aderare.  
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Abstract 
 
The subject of the institution's development for participation in the international missions and operations is a 
conditionality of the implementation of the National Action Plan for the implementation of the Association Agreement 
between the Republic of Moldova and the European Union during 2017-2019 and the Agreement between the Republic 
of Moldova and the European Union establishing a framework for the participation of the Republic of Moldova in 
European Union crisis management operations. The changes in the architecture of the international security, hybrid 
threats, and solidarity towards common values, conflict prevention and crisis management have conditioned the 
increase in international missions and operations. The state authorities were invited to nominate experts for EUCAP 
Sahel Mali, EUCAP Nestor, EUAM Ukraine, EUAM Somalia, EUMAM RCA (Africa) and UN RCA (Africa) and 
UNAMA (Afghanistan), etc., but due to the various reasons the external representation in the international civilian 
missions is unessential. The research of this theme from the perspective of the Republic of Moldova implies the need to 
adopt a set of additional measures that would stimulate and motivate the participation of Moldovan experts through 
international affirmation, transfer of expertise and knowledge, international image enhancement, personal motivation 
for career growth, and taking over the experiences and good practices. There are some deficiencies to be submitted to 
an additional research mechanism in order to identify some optimal solutions. Thus, the need for drafting of a 
government decision which would ensure the implementation of the specialized law, the establishment of an annual 
national budget for these purposes, the creation of a network of experts, the development of a training curriculum 
dedicated to the selected participants, the development of the external assistance projects solutions are just some 
solutions and recommendations. 
 
Key words: missions, operations, civilian, military, international, EU 
 
JEL CLASSIFICATION: B 
 

Cadrul legal şi de politici aplicabil. Unul dintre succesele Republicii Moldova în parcursul 
de integrare europeană, în particular un pas mai aproape de realizarea agendei de asociere şi a 
planului de acţiuni de implementare a Acordului de Asociere dintre Republica Moldova şi Uniunea 
Europeană a fost adoptarea cadrului legislativ naţional în domeniu, în special Legea nr. 219 din 3 
decembrie 2015 privind participarea Republicii Moldova la misiuni şi operaţii internaţionale. 

Republica Moldova este interesată să dezvolte un parteneriat strategic de participare la 
misiuni şi operaţii UE (PSAC), iar acest lucru are o bază solidă, în special semnarea Acordului între 
Republica Moldova şi UE de stabilire a unui cadru pentru participarea Republicii Moldova la 
operaţiile UE de gestionare a crizelor3, condiţionalităţi ale Planului de acţiuni pentru implementarea 
Acordului de Asociere pentru perioada 2017-2019, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 472 din 
30 decembrie 20164 şi interesul instituţional prin intermediul documentelor de politici5. 

În prezent, demersurile de participare la misiuni şi operaţii internaţionale în calitate de 
răspuns la situaţiile de criză sunt aliniate la prevederile Strategiei Globale pentru Politica Externă şi 

3 Acord între Republica Moldova  şi UE de stabilire a unui cadru pentru participarea Republicii Moldova la operaţiile 
UE de gestionare a crizelor, semnat la 13 decembrie 2012, ratificat prin Legea nr. 75 din 12 aprilie 2013. 
4 Hotărîrea Guvernului nr. 472 din 30 decembrie 2016, Titlul II. Dialogul politic  şi reformele, cooperarea în domeniul 
politicii externe  şi de securitate (Politica externă  şi de securitate). 
5 Strategia de dezvoltare a Poliţiei pentru anii 2016-2020  şi a Planului de acţiuni privind implementarea a acesteia, 
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 587 din 12.05.2017, pct. 1.7( 1.7.1-1.7.3 ale planului de acţiuni). 
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de Securitate a UE şi Planului de Acţiuni de implementare a strategiei6, care implică o abordare 
integrată7 a managementului crizelor. 

La etapa actuală lipseşte un act normativ, care ar detalia mecanismul de implementare a 
Legii privind participarea Republicii Moldova la misiuni şi operaţii internaţionale, deşi anumite 
iniţiative de a elabora un astfel de proiect au existat în trecut. 

În contextul adoptării şi implementării Strategiei de dezvoltare a Poliţiei şi a planului de 
acţiuni aferent, au fost incluse prevederi noi prin care ,,consolidarea capacităţilor Poliţiei de 
participare la misiunile internaţionale şi operaţiunile Uniunii Europene de gestionare a situaţiilor de 
criză"8 constituie un obiectiv ce stabileşte dezvoltarea cadrului departamental, instituirea unui 
mecanism instituţional şi elaborarea unei curricule de instruire în acest domeniu, avînd drept termen 
limită anul 2020. 

Din altă perspectivă, sectorul de reformare a afacerilor interne implică şi dezvoltarea 
trupelor de carabinieri, iar recent a fost adoptată Strategia de reformare a trupelor de carabinieri 
pentru anii 2017-2020 şi a planului de acţiuni pentru implementarea acesteia9. Planul de acţiuni 
menţionat prescrie activităţi noi dedicate ,,modernizării capacităţilor carabinierilor de participare la 
misiuni şi operaţii internaţionale sub egida ONU, UE, OSCE sau altor organizaţii 
internaţionale/regionale, precum şi elaborarea mecanismului de participare"10. 

Noi oportunităţi şi provocări. Recent, Ministerul Afacerilor Interne a aprobat viziunea 
privind participarea la misiuni şi operaţii internaţionale11 care stabileşte paşii concreţi de dezvoltare 
a instituţiei de participare la misiuni şi operaţii internaţionale pentru potenţialii angajaţi eligibili din 
sistemul afacerilor interne. 

Ministerul Afacerilor Interne în condiţiile actuale ale noului cadru regulatoriu, nu a 
participat cu personal la misiuni şi operaţii internaţionale ale UE, avînd experienţă limitată în ceea 
ce priveşte participarea la misiuni OSCE. Viziunea menţionată supra reprezintă o foaie de parcurs 
pentru instituţie orientată să stabilească paşii concreţi de dezvoltare a acestei instituţii. 

Din multiple invitaţii de participare la misiuni şi operaţii internaţionale din partea UE şi 
ONU pe domeniul misiunilor civile, acestea au fost refuzate din motive diferite. Printre misiunile şi 
operaţiile internaţionale la care instituţia a fost invitată să nominalizeze experţi sunt: EUCAP Sahel 
Mali, EUCAP Nestor, EUAM Ucraina, EUAM Somalia, EUMAM RCA (Africa) şi UN RCA 
(Africa) şi UNAMA (Afganistan), etc. Printre motivele refuzului de identificare şi trimitere în 
misiune sau operaţiune internaţională au fost austeritatea bugetului instituţional, lipsa de experienţă 
în domeniu şi barierele de cunoaştere a limbii străine solicitate potrivit criteriilor de eligibilitate. 

Schimbările care au survenit în arhitectura securităţii internaţionale, ameninţările hibrid, 
solidaritatea faţă de valorile comune, prevenirea conflictelor şi gestionarea crizelor au condiţionat 
creşterea numărului misiunilor şi operaţiilor internaţionale. 

În procesul de integrare europeană, Ministerul Afacerilor Interne participă în diferite formate 
la foruri internaţionale, regionale şi naţionale, unde preluarea şi împărtăşirea experienţei şi bunelor 
practici în domeniu sunt aduse la cunoştinţă participanţilor. Drept exemplu, platforma 
Parteneriatului Estic, în cadrul Panelului PSAC12 este asigurată continuitatea diseminării 
informaţiei cu privire la participarea la misiunile şi operaţiile UE. 

6 EU Global Strategy for Foreign and Security Policy and the Action Plan for implementation of the strategy, adoptată 
în 2016. 
7 https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/full_brochure_year_1.pdf, From Shared Vision to Common 
Action: Implementing the EU Global Strategy, 1 Year. 
8 Strategia de dezvoltare a Poliţiei pentru anii 2016-2020  şi a Planului de acţiuni privind implementarea a acesteia, 
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 587 din 12.05.2017, pct. 1.7( 1.7.1-1.7.3 ale planului de acţiuni). 
9 Hotărîrea Guvernului nr. 357 din 31 mai 2017 
10  Anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 357 din 31 mai 2017, pct. 3.2.6-3.2.7 
11  Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 233 din 3 august 2017 
12 Programul de lucru al Platformei Parteneriatului Estic nr. 1 ,,Democraţie, buna guvernare  şi stabilitate" pentru anii 
2014-2017 

52 
 

                                                           

https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/full_brochure_year_1.pdf


Culegere de articole selective ale Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii” 
22-23 septembrie 2017, Chişinău, Vol. IV 

E-ISBN 978-9975-75-899-4 
 

O oportunitate relevantă de accesare a asistenţei externe există şi este pe deplin 
implementată de către Ministerul Afacerilor Interne, fiind explorată prin intermediul Trust Fund 
care permite schimbul de experienţă, vizite de studiu, expertiză şi consultanţă, avînd la bază un 
consorţiu dintre Ungaria, Letonia, Lituania, Maria Britanie şi Slovacia. Acest consorţiu acordă 
sprijinul necesar în vederea participării reprezentanţilor statelor-membre ale PaE la misiuni şi 
instruiri în domeniul PSAC. Această iniţiativă reprezintă un exemplu bun prin modul de cooperare a 
statelor-membre ale UE în sprijinul şi în beneficiul partenerilor din domeniul securităţii. 

Potrivit Proiectului HiQSTEP13, care a făcut un studiu de caz pentru Republica Moldova 
avînd ca scop consolidarea cooperării interinstituţionale şi mecanismului de comunicare pe 
probleme aferente PSAC, unele dintre constatări şi recomandări indică: crearea unei baze de date 
privind evidenţa experţilor, creşterea volumului resurselor financiare, dezvoltarea unui sistem de 
instruire, creşterea eficienţei comunicării publice, etc.  

Printre partenerii de dezvoltare în vederea participării la misiuni şi operaţii internaţionale şi 
luînd în considerare unele dintre recomandări ale HiQSTEP, au fost iniţiate parteneriate de 
dezvoltare cu DCAF (ISSAT)14, CMC Finland15 şi Fincent16 din Finlanda, CID NATO17. Noi 
oportunităţi agreate pentru dezvoltarea capacităţilor instituţionale sunt oferite prin intermediul 
Programului de cooperare poliţienească în cadrul Parteneriatului Estic. Altă alternativă de accesare 
a fondurilor UE pentru activităţi conexe (expertiză, ateliere de lucru, vizite de studiu) este 
instrumentul de finanţare TAIEX (UE). În aceste situaţii, Ministerul Afacerilor Interne este eligibil 
şi acceptat să desfăşoare activităţi pe acest domeniu. 

Potenţialii angajaţi au posibilitate să urmeze cursuri de bază, orientare, specializare sau pre-
detaşare, inclusiv on-line prin intermediul platformei e-learning. În perioada anilor 2015 - mijlocul 
201718, datorită oportunităţilor oferite de către donatori şi partenerii de dezvoltare, au fost instruiţi 
aproximativ 43 de angajaţi în cadrul vizitelor de studii, schimb de experienţă şi alte activităţi peste 
hotare. 

Apropierea de standardele UE şi continuarea parcursului de integrare europeană constituie o 
alegere şi o prioritate pentru actuala guvernare. După obţinerea regimului liberalizat de vize, 
menţinerea progreselor în cadrul Parteneriatului Estic, iniţierea procesului de reformare instituţională 
putem sublinia că scopul Ministerului Afacerilor Interne este de a continua să livreze progrese. 

În lista parteneriatelor de cooperare, care oferă oportunităţi pentru Republica Moldova, iar în 
special pentru Ministerul Afacerilor Interne, constituie dialogul cu Colegiul European de Securitate 
şi Apărare. Această dimensiune poate fi pe deplin explorată în domeniul instruirii şi perfecţionării 
resurselor umane. 

Mecanismul de participare la misiuni şi operaţii internaţionale este stabilit pe bază de 
detaşare sau contract. Trebuie de notat faptul că, spre deosebire de alte sisteme ale UE, cum ar fi 
cazul Finlandei, unde este permisă participarea reprezentanţilor din mediul asociativ19, participarea 
la misiuni şi operaţii internaţionale, prin prisma sistemului moldovenesc, este admis doar pe bază de 
detaşare a angajaţilor din sistemul public de administrare. 

Avînd în vedere oportunităţile pe care le implică participarea la misiuni şi operaţiuni 
internaţionale, precum spor de imagine internaţională, motivaţie profesională de creştere în carieră, 

13 Public Study Report, Short Term High Quality Studies to Support Activities under the EaP- HiQSTEP project, martie 
2017 
14 Centrul pentru controlul forţelor armate, Geneva (Echipa de consultanţi în domeniul sectorului internaţional de 
securitate) 
15 Centrul de Management al Crizelor al Ministerului Afacerilor Interne din Finlanda 
16 Centrul internaţional finlandez al forţelor de apărare al Ministerului Apărării 
17 Centrul de informare  şi documentare privind NATO din Republica Moldova 
18  Extras din datele statistice ale Ministerului Afacerilor Interne privind delegarea angajaţilor MAI peste hotarele ţării 
în perioada 2015-2017  
19  Strategia Naţională a Finlandei pentru managementul crizelor civile, Actul nr. 1287 din 2014 de participare a 
personalului în cadrul managementului crizelor civile  
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preluarea experienţei şi bunelor practici, afirmarea pe plan internaţional prin transfer de expertiză şi 
cunoştinţe, etc., la nivel naţional constatăm că, există deficienţe şi provocări care urmează să fie 
supuse unui mecanism de cercetare suplimentară în vederea identificării unor soluţii optime. 

Deficienţele şi provocările sunt dictate de realităţile actuale: lipsa de experienţă suficientă în 
domeniu, cunoaşterea limbii străine la nivel experimentat (de regulă pe bază de limbă engleză sau 
limbă franceză), lipsa unui sistem unic de şcolarizare pe domeniul afacerilor interne, inexistenţa 
unui mecanism instituţionalizat şi unic de recrutare, selectare, pregătire în domeniu, lipsa unei 
curricule de instruire pentru misiuni civile internaţionale şi reţelei de formatori. O altă provocare 
reprezintă este faptul delegarea de participare la aceste misiuni internaţionale implică cheltuieli 
adiţionale din bugetul instituţional, fie în cazurile existente deja de detaşare la misiuni poate fi 
solicitată acoperirea cheltuielilor din fondul de rezervă al Guvernului. În ultima instanţă, putem 
trage concluzia că accesarea fondului de rezervă al Guvernului pentru detaşarea în misiune civilă 
internaţională ar implica aprobări multiple pentru validarea candidaturii. 

Un lucru care poate fi inclus în lista provocărilor vizează transparenţa procesului de 
accedere la concursul de selectare a candidaţilor. Actualmente această procedură se bazează pe 
nominalizarea din oficiu a participantului. Chiar dacă filtrul instituţional este apriori credibil la 
nivelul instituţiei delegatare, iar pe de altă parte există un filtru adiţional din perspectiva instituţiei 
care este punctul focal de contact la nivel naţional, se prezintă necesar asigurarea unui proces cît de 
posibil echitabil şi transparent. 

Unele state ale UE pledează pentru un buget dedicat, aprobat anual, pentru scopuri destinate 
participării la misiuni şi operaţii internaţionale, iar liniile de finanţare pentru aceste activităţi sunt 
planificate din timp, astfel încît prioritizarea strategică de participare la anumite misiuni sau operaţii 
internaţionale revenindu-i Ministerului Afacerilor Externe20.    

Asigurarea egalităţii de gen şi de şanse constituie o dimensiune importantă, fapt pentru care 
ponderea de participare în misiuni şi operaţii internaţionale urmează să fie luat în calcul. 

Deşi pe durata exercitării atribuţiilor în misiuni şi operaţii internaţionale, persoana detaşată se 
subordonează instrucţiunilor conducerii misiunii civile internaţionale. Pe de altă parte, ar putea părea 
relevant la etapa actuală, în care statul îşi dezvoltă memoria instituţională şi investeşte în capacităţile 
instituţionale, de a identifica un centru de apel sau o linie directă 24/24 pentru a putea răspunde la 
întrebările care sunt mai puţin cunoscute sau care necesită îndrumarea pe cazuri individuale. 

Fiind un domeniu relativ nou pentru experienţa practică a diferitor instituţii, anumite 
seminare de informare privind noile oportunităţi pentru angajaţii Ministerului Afacerilor Interne au 
început activitatea abia în anul 2017 pentru a încuraja şi stimula înaintarea dosarelor de participare. 

Deşi Legea privind participarea Republicii Moldova la misiuni şi operaţii internaţionale a 
intrat în vigoare, un mecanism naţional de implementare, care ar fi fost aprobat prin hotărîre de 
guvern nu există la etapa actuală. 

Concluzii, soluţii şi perspective. Odată cu adoptarea cadrului regulatoriu european privind 
participarea la misiuni şi operaţii internaţionale, constatăm că Republica Moldova îşi doreşte să 
contribuie cu propria prestaţie, delegînd un număr modest de reprezentanţi din alte autorităţi 
naţionale decît reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne. 

Se observă că abordarea pragmatică şi integrată a UE este împărtăşită de autorităţile 
naţionale, inclusiv de către Ministerul Afacerilor Interne care vine să includă în documentele sale de 
politici sectoriale prevederi şi acţiuni concrete de angajare a instituţiei într-un proces coordonat, 
coerent şi planificat de participare la misiuni şi operaţii internaţionale. 

Deşi nu există un cadru normativ detaliat de punere în aplicare a Legii nr. 219 din 3 
decembrie 2015 privind participarea Republicii Moldova la misiuni şi operaţii internaţionale, 
Ministerul Justiţiei a făcut o încercare de a detaşa persoane în misiuni civile internaţionale. La fel, 

20 Experienţa Finlandei potrivit căreia se numără circa 700 de participări pe plan internaţional în misiuni  şi operaţii 
internaţionale 
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UE oferă statelor terţe, precum e cazul Republicii Moldova, invitaţii de participe la diferite misiuni 
sau operaţii, atestînd că cooperarea cu instituţiile europene este focusată pe dialog. 

Din analiza prezentului studiu, notăm că pentru moment Ministerul Afacerilor Interne nu are 
experienţă practică privind detaşarea personalului în misiuni şi operaţii internaţionale sub egida 
UE/ONU.  

Ministerul Afacerilor Interne contribuie şi manifestă interes de a fi un partener credibil şi 
privilegiat şi de a oferi sprijinul în domeniul politicii de securitate internaţională şi de a împărtăşi 
experienţa. În acest sens, la nivel UE, pe bază de parteneriate bilaterale şi discuţii cu alte organizaţii 
internaţionale de profil, acestea din urmă investesc în dezvoltarea capacităţilor instituţiilor naţionale 
pentru a forma resurse umane calificate în domeniu. 

Astăzi, experienţa Ministerului Apărării de participare la misiunile şi operaţiile sub egida 
ONU este una relevantă, avînd un centru de pregătire, persoane cu experienţă în domeniu şi operaţii 
realizate în străinătate.  

Din perspectiva noilor oportunităţi care urmăresc rezultate tangibile, inclusiv contribuţia, 
vizibilitatea şi transparenţa parteneriatelor în formate bilaterale şi extinse dintre UE, ONU, OSCE 
şi/sau Republica Moldova, în particular Ministerul Afacerilor Interne, apar noi necesităţi care pot 
servi drept soluţii şi recomandări pentru îmbunătăţirea cadrului legal, instituţional şi cel operaţional. 

Astfel, pentru creşterea oportunităţilor în cadrul dialogului bilateral cu UE, ONU, OSCE se 
impun eforturi şi progrese instituţionale. 

Astfel, la nivel naţional ar fi necesar crearea unui grup de lucru interinstituţional pentru 
elaborarea şi dezvoltarea unui proiect de regulament cu privire la modul de organizare şi asigurare a 
participării la misiuni şi operaţii internaţionale în contextul Legii nr. 219 din 3 decembrie 2015 
privind participarea Republicii Moldova la misiuni şi operaţii internaţionale. Aprobarea acestui 
proiect de regulament printr-un act normativ (hotărîre de guvern) ar fi cel mai potrivit pentru a 
stabili procedurile, mecanismele de recrutare, selectare şi pregătire, uniformizarea criteriilor de 
participare la toate categoriile de misiuni şi operaţii internaţionale (UE, OSCE, ONU), procedura de 
concurs, evidenţa reţelei de experţi, bugetul, protecţia socială şi alte aspecte relevante. 

La nivelul Ministerului Afacerilor Interne, ţinînd cont de documentele de politici de 
dezvoltare şi reformare pentru poliţie şi trupele de carabinieri, dar şi avînd la bază reforma 
administraţiei publice centrale, există cîteva soluţii care ar sprijini procesul şi rezultatele aşteptate. 

În ordinea de idei menţionate supra, printre soluţii ar putea fi propuse: 
 1) la nivel de cadru normativ instituţional: a) efectuarea unui studiu de fezabilitate şi de 

impact privind proiectarea mecanismului de participare la misiuni şi operaţii internaţionale cu 
prezentarea constatărilor şi recomandărilor b) elaborarea regulamentului de recrutare, selectare, 
pregătire şi evaluare; c) dezvoltarea procedurilor operaţionale standard; d) desfăşurarea sesiunilor 
de instruire şi informare privind mecanismul legal aplicabil. 

2) dezvoltarea capacităţilor resurselor umane: a) dezvoltarea unei curricule de instruire 
(pentru toate tipurile de misiuni şi operaţii internaţionale ale UE, OSCE, ONU); b) formarea reţelei 
de formatori şi profesori; c) studierea şi analiza experienţei şi practicilor statelor-membre ale UE, 
ONU, OSCE, inclusiv seminare, vizite de studiu, ateliere de lucru; d) proiectarea unor cursuri 
modulare de instruire pentru instruiri de bază, de orientare, specializare şi avansate, precum şi de 
pre-detaşare; e) desfăşurarea cursurilor avansate şi specializate de limbă engleză/franceză pentru 
candidaţi f) acreditarea/certificarea cursurilor proprii de instruire. 

3) dezvoltarea parteneriatelor naţionale şi internaţionale: a) semnarea memorandumurilor 
de înţelegere sau acordurilor de colaborare interinstituţională; b) semnarea acordurilor de cooperare 
cu partenerii de dezvoltare; c) accesarea proiectelor de asistenţă externă. 

4) dezvoltarea capabilităţilor instituţionale: a) sală de instruire pentru activităţi teoretice şi 
practice; b) achiziţionarea unui soft pentru organizarea şi desfăşurarea testelor de capacitate; c) 
crearea unei platforme e-learning de instruire; d) dotarea cu echipament şi utilaj pentru simularea 
exerciţiilor în condiţii reale în scop de instruire, e) elaborarea unui ghid practic.  
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5) informare, vizibilitate şi transparenţă: a) sesiuni de informare şi vizibilitate; b) 
diseminarea experienţelor, practicilor şi lecţiilor învăţate; c) foruri naţionale şi internaţionale.  

În concluzie, pledăm pentru implementarea acestui set de recomandări menţionate supra, 
care ar implica lansarea procedurilor practice de detaşare la misiuni şi operaţii internaţionale a 
reprezentanţilor Ministerului Afacerilor Interne în condiţiile în care integrarea europeană implică 
participarea la soluţionarea dificultăţilor din sectorul managementului crizelor. 
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Abstract 
 
Precision agriculture or precision farming, is a modern farming management concept using digital techniques to 
monitor and optimise agricultural production processes. Rather than applying the same amount of fertilisers over an 
entire agricultural field, or feeding a large animal population with equal amounts of feed, it will measure variations in 
conditions within a field and adapt its fertilising or harvesting strategy accordingly. Likewise, it will assess the needs 
and conditions of individual animals in larger herds and optimise feeding on a per-animal basis. Precision agriculture 
methods promise to increase the quantity and quality of agricultural output while using less input (water, energy, 
fertilisers, pesticides, etc.). The aim is to save costs, reduce environmental impact and produce more and better food.  
 
Key words: agriculture, development, farm structure, European Union 
 
JEL CLASSIFICATION: Q11, Q15 
 
1. Introducere 

Politica de dezvoltare rurală a Comisiei Europene este unul dintre cei doi piloni ai politicii 
agricole commune. Aceasta poate răspunde provocărilor cu care se confruntă zonele rurale şi 
contribuie la dezvoltarea durabilă a acestora. În acest sens, se acordă sprijin pentru programele de 
dezvoltare rurală stabilite la nivel naţional sau, în unele cazuri, la nivel regional, pentru un anumit 
număr de ani stabilit, pentru a fi întreprinse măsurile şi fondurile alocate pentru fiecare dintre aceste 
măsuri. În zilele sale timpurii, politica de dezvoltare rurală a fost în esenţă, cu aspecte teritoriale 
limitate. Totodată principiile directoare au fost cele de descentralizare a responsabilităţilor- 
consolidând astfel parteneriatul şi flexibilitatea programării, bazată pe un complex de 22 de măsuri 
care urmează să fie direcţionate şi puse în aplicare în funcţie de nevoile specifice ale statelor 
membre. 

Noul regulament propus pentru politica de dezvoltare rurală după anul 2013 este cel mai 
recent pas dintr-o serie de evoluţii politice în vederea creării unui cadru coerent şi durabil pentru 
viitorul zonelor rurale ale Europei. Odată adoptat, un nou regulament privind sprijinul pentru 
dezvoltare rurală va constitui baza juridică pentru programele de dezvoltare rurală în următorii ani.  

Structura agriculturii în statele membre ale Uniunii Europene variază în funcţie de 
diferenţele de geologie, topografie, climă şi resurse naturale, precum şi diversitatea activităţilor 
regionale, infrastructurii şi obiceiuri sociale. Studiul privind structura exploataţiilor agricole, de 
asemenea, cunoscut sub numele de anchetă privind structura exploataţiilor agricole (FSS), 
contribuie la evaluarea situaţiei agriculturii în întreaga UE, monitorizarea tendinţelor şi a tranziţiilor 
în structura exploataţiilor agricole, în timp ce modelarea, de asemenea, impactul evoluţiilor sau 
politicii externe propuneri. Acest articol prezintă unele statistici din cel mai recent studiu privind 
structura exploataţiilor agricole, care a fost realizată în 2016 şi în mai multe cazuri, se compară 
acestea cu rezultate de la recensământul din 2009 sau 2010.  

 
2. Dimensiunea exploatărilor agricole 

În anul 2016, se putea cuantifica circa 11,2 milioane de exploataţii agricole din cadrul UE-
28. O analiză cu o largă dimensiune economică indica faptul că printre acestea, au existat 6,5 
milioane cu o producţie standard mai mare de 2 000 EUR. Suprafaţa agricolă utilizată în UE-28 a 
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fost de aproape 175 de milioane de hectare, oferind o dimensiune medie de 16,1 ha pe exploataţie 
agricolă. 

În ceea ce priveşte suprafaţa agricolă utilizată, Franţa şi Spania au deţinut cea mai mare 
parte a terenurilor agricole a UE-28 , cu 15,9% şi, respectiv, 13,3% acţiuni, în timp ce Regatul Unit 
şi Germania au avut acţiuni doar sub 10,0% ( vezi figura 1). Prin contrast , cel mai mare număr de 
exploataţii agricole a fost în România (3,6 milioane), în condiţiile în care au fost amplasate de o 
treime (33,5%) din toate exploataţiile din UE-28. Cea mai mare dimensiune medie a exploataţiilor 
agricole în oricare dintre statele membre ale UE în 2013 a fost de 133 de hectare înregistrate pentru 
Republica Cehă, cu cea de a doua cea mai mare medie înregistrată în Regatul Unit, la 94 de 
hectare. Şase state membre au raportat dimensiuni medii sub 10,0 hectare, cu cele mai mici medii 
din România, Cipru şi Malta. Mărimea medie a exploataţiilor agricole în UE-28 a crescut de la 14,4 
hectare per exploataţie în 2010 la 16,1 hectare per exploataţie în 2015, rezultând o scădere de 11,5% 
a numărului de exploataţii şi o scădere de 0,7% în suprafaţa agricolă utilizată. Cele mai multe dintre 
statele membre ale UE au înregistrat o creştere în medie a suprafeţei agricole utilizată pe exploataţie 
între 2010 şi 2015, reduceri mai mici înregistrându-se în Grecia şi Irlanda. Dimensiunea economică 
poate fi determinată prin referire la ieşirea standard, cu alte cuvinte la valoarea producţiei agricole 
în ceea ce priveşte preţurile la poarta fermei. Pe baza acestei măsuri, producţia agricolă în UE-28 a 
crescut (în termeni de preţ curent) între 2007 şi 2010, cu 7,9% şi cu încă 7,5% între 2010 şi 2015. 

În majoritatea statelor membre UE, creşterea a fost raportată între aceste perechi de ani, cu 
toate că au existat căderi de peste 10,0% între 2007 şi 2010 în Grecia şi Cipru, precum şi între 2010 
şi 2015 în Italia; au existat reduceri mai mici între 2007 şi 2010, în Germania şi Irlanda (în timp ce 
în producţia Suedia a fost mai mult sau mai puţin neschimbat), iar între 2010 şi 2015 în Croaţia, 
Austria şi Portugalia. Creştere peste 20,0% a fost observată în şapte state membre, între 2007 şi 
2010 şi în patru  
state membre, între 2010 şi 2013, cu Letonia singurul stat membru pentru a înregistra un astfel de 
nivel de creştere în ambele perioade. 

Tabel 1- Dimensiunea exploatatiilor agricole UE, 2015  
 

 
 
 
 
 
 
 

Sursa: L’agriculture dans l’Union Européenne – Informations statistiques et économiques 2015 
 

 

Figura 1- Indicatorii cheie - pondere în totalul UE-28, 2015 
Sursa: Eurostat 

 
Clasa de marime (ha) 

Uniunea Europeana (28) 
Număr exploatari (mii) % din numărul total  

0-5 7200.5 65,5 
10-20 1411.8 15 
20-50 1190.4 10.5 
> 50 1080.1 9 
Total 10882.8 100 
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3. Forţa de muncă ocupată în sectorul agricol 
Forţa de muncă totală ocupată în sectorul agricol în UE-28 a reprezentat echivalentul a 9,5 

milioane de unităţi de muncă pe an în 2015, din care 8700000 (92%) au fost muncitori obişnuiţi.  
Modificarea generală a forţei de muncă agricolă a UE-28 în timpul perioadei 2007-2015 a 

constat intr- o scădere de 2,3 milioane de unităţi anuale de muncă, echivalent cu o reducere de 
19,8%. Între 2007 şi 2013, forţa de muncă agricolă a scăzut în aproape toate statele membre ale UE, 
excepţiile notabile fiind Irlanda, Ungaria şi Malta, unde forţa de muncă a crescut. În termeni 
procentuali, cele mai mari scăderi au fost înregistrate în Slovacia, Italia, Cipru şi Bulgaria.(vezi 
tabelul 2) 

În ceea ce priveşte rangul muncitorilor obişnuiţi, diviziunea dintre normă întreagă şi alţi 
lucrători a variat foarte mult între statele membre ale UE. Ponderea muncii full-time a constituit mai 
mult de jumătate  

din forţa de muncă agricolă în 11 state membre, ajungând la aproape trei sferturi (74%) în 
Luxemburg. În schimb, ponderea muncii regulate cu normă întreagă prestate de forţa de muncă din 
sectorul agricol a fost între un sfert şi o cincime în Austria, Croaţia şi Lituania, această cotă 
încadrându-se la nivelul de 7% în cazul României. 

Tabel 2- Forta de munca ocupata in sectorul agricol 2009-2015 

Sursa: prelucrare Eurostat 
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4. Utilizarea terenurilor agricole 

Suprafaţa agricolă utilizată a reprezentat două cincimi (40,0%) din suprafaţa totală de teren a 
UE-28 în 2015, cu încă 9,0% din terenurile aparţinând exploataţiilor agricole, fie sub forma unor 
zone împădurite (6,7%) sau alte terenuri care nu sunt utilizate pentru agricultură (2,3%) (vezi 
Figura 2).  

Proporţia din suprafaţa de teren însemnând suprafaţa agricolă utilizată a crescut la aproape 
trei sferturi (72,5%) în Irlanda şi a fost mai mult de două treimi din total (70,5%) în Regatul 
unit; prin contrast, suprafaţa agricolă utilizată a reprezentat mai puţin de o zecime din suprafaţa de 
teren în Suedia (7,5%) şi Finlanda (7,4%). Aceste două state membre nordice au fost singurele state 
membre ale UE în cazul în care zonele împădurite care aparţin exploataţiilor agricole au reprezentat 
o pondere mai mare din suprafaţa de teren decât cea utilizată în scopuri agricole. Terenul arabil a 
reprezentat trei cincimi (59,8%) din suprafaţa agricolă utilizată în UE-28 în 2015,  păşunile şi 
fâneţele permanente reprezentând peste o treime (34,2%). Culturile permanente au deţinut o 
pondere de 5,9%, cu 0,2% fiind atribuită în principal grădinii familiale. 

Importanţa relativă a terenurilor arabile a variat considerabil între statele membre ale UE, cu 
cota sa din suprafaţa agricolă utilizată care variază de la 35,6% în Slovenia până la 81,6% în 
Ungaria, cu statele membre nordice ale Suediei (85,1%), Danemarca (91,5% ) şi Finlanda (98,5%) 
peste acest interval şi Portugalia (30,2%) şi Irlanda (21,0%) sub acesta.  

Cota de păşuni şi fâneţe permanente, asociată cu creşterea animalelor, a depăşit cota de 50% 
în Luxemburg, Slovenia, Regatul Unit şi Irlanda, în timp ce în Cipru, Finlanda şi Malta era sub cota 
de 2%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 2- Distributia suprafetelor agricole utilizate UE-28, 2015 
Sursa: Eurostat 

 
5. Producţia zootehnică în cadrul UE 

În cadrul acestui punct al articolului se va trece în revista situaţia producţiei animale în 
cadrul UE-28 pentru anul 2015. Pentru început trebuie menţionat ca produsele din carne de vită sunt 
produse în principal din rasele de bovine crescute în mod specific pentru carnea lor, dar de-
asemenea pot proveni de la vaci crescute pentru lapte.  

Aproape două treimi din carnea de bovină produsă în UE-28 este derivată fie din tauri (32%) 
sau de vaci (30%) în 2015. În multe state membre ale UE, aceste ponderi au fost mai ridicate, astfel 
că în Irlanda şi Regatul Unit majoritatea cărnii de vită (69%) produsă în anul 2015 a venit de la 
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juninci şi tauri. Franţa (19,1%), Germania (14,8%) şi Regatul Unit (11,6%) au reprezentat aproape 
jumătate (46%) din UE-28 producţia totală de carne de vită în 2015 şi, în fiecare dintre aceste ţări, 
producţia a fost mai mare în 2015 decât în anul precedent.  

Rata de creştere a producţiei de carne a fost cea mai mare în România (52%), în timp ce atât 
în Ungaria cât şi în Lituania, producţia de carne de vită a crescut la o rată de 14% între 2014 şi 
2015, în mod distinct peste rata de creştere a UE-28 de 4%. În perioada 2010-2015, indicele 
preţurilor de bovine UE a crescut cu 16,0%.  

În ceea ce priveşte efectivele de porcine, aproape în toate statele membre ale UE, cu 
excepţia Danemarcei, Austriei şi Belgiei, a urmat o creştere a producţiei. De exemplu, Germania a 
produs aproximativ un sfert (24,2% sau 5,6 milioane de tone) din directivă carne de porc UE-28 în 
2015, în timp ce Spania a produs o şesime (17,0% sau 3,9 milioane de tone) din totalul UE-28 egal 
la 23 de milioane de tone (vezi Figura 3). 

 În 2015, în ciuda unei scheme de ajutor pentru depozitarea privată a cărnii de porc, preţurile 
au urmat un declin constant, astfel s-a înregistrat pentru perioada 2010-2015 un indice scăzut cu 
5,1%.  

Preţul mediu al porcilor a fost de aproximativ 110 EUR / 100 kg. Extinderea efectivelor de 
ovine în Regatul Unit şi Spania, a dus la o creştere a producţiei de carne de oaie pentru UE-28 de 
aproximativ 2,5%,în perioada 2014-2015, atunci când a ajuns la 725 de mii de tone . Între 2014 şi 
2015, producţia de carne de capră a scăzut cu 2%, iar Regatul Unit (39,0%) şi Spania (16,3%) au 
contribuit într-o proporţie de 55,4% din totalul UE-28 la producţia de carne de oaie şi de capră. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3- Producţia de carne, UE-28, 2010-2015 

Sursa: Eurostat 
 

CONCLUZII 
Politica de dezvoltare rurală are drept scop îmbunătăţirea competitivităţii în agricultură şi 

silvicultură, calităţii mediului şi a zonei rurale, vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiilor 
rurale. În ultima perioadă se poate vorbi despre o creşterea a notorietăţii ramurii industriale şi din 
cein ce mai pregnant a sectorului de servicii în cadrul economiei, astfel încât agricultura a devenit 
mult mai puţin importantă ca sursă de locuri de muncă. Prin urmare, un accent tot mai mare este pus 
pe fermierii care pot juca un rol important în dezvoltarea rurală, inclusiv silvicultura, biodiversitate, 
diversificarea economiei rurale pentru a crea locuri de muncă alternative şi de protecţie a mediului 
în zonele rurale.  
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Politica agricolă comună a fost frecvent reformata în încercarea de a moderniza sectorul şi 
orientareaa spre piaţă. După aproape doi ani de negocieri între Comisia Europeană, Parlamentul 
European şi Consiliul, s-a ajuns la un acord politic privind reforma PAC, la 26 iunie 2013. Acordul 
a fost conceput pentru a conduce la schimbări de anvergură: efectuarea de plăţi directe mai 
echitabile şi mai ecologice, consolidarea poziţiei agricultorilor în cadrul lanţului de producţie 
alimentară, şi de a face PAC mai eficientă şi mai transparentă, oferind în acelaşi timp un răspuns la 
problemele legate de siguranţa alimentară, schimbările climatice, creşterea economică şi locuri de 
muncă în zonele rurale, ajutând astfel UE şi îndeplini obiectivele strategiei Europa 2020 de 
promovare a creşterii inteligente, durabile şi favorabilă incluziunii.  

 Numărul de crescători pe de-o parte (pentru producţia de lapte sau carne), şi a stocurilor de 
animale pe de-alta parte trebuie să contribuite activ la pregătirea măsurilor care vor asigura o piaţă 
mai stabilă, de care pot beneficia atât consumatorii, cât şi fermierii. Comisia Europeană a fost activă 
în armonizarea măsurilor şi a sistemelor de supraveghere a bolilor, diagnosticarea şi controlul 
sănătăţii animalelor; a dezvoltat, de asemenea, un cadru legal pentru comerţul cu animale vii şi 
produse de origine animală. Asigurarea calităţii înalte a produselor alimentare reprezintă una dintre 
diferitele provocări care trebuie îndeplinite pentru a asigura aprovizionarea cu alimente a cetăţenilor 
UE. 
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Abstract 
 
This research studies the European social model. The author notes that the concept of European model is interpreted 
differently by scientists from different European countries. For the first time, the concept of the European social model 
was used by Jacques Delors in the mid 1990s to designate an alternative to the American model of pure capitalism. To 
highlight the specifics of the European social model, the author conducts a comparative study, characterizing American 
and Asian models. The author concludes: while the Asian model is focused on development, and the American one on 
regulation and competition, the European social model promotes the idea of interdependence of economic and social 
progress, the purpose of which is extended social protection and social conflict resolution through consensus and 
democratic methods.    
At the moment, the European Union faces, in terms of social policy, two major challenges: on the one hand, fear that 
globalization will affect the ability to ensure social security of persons, on the other hand, fear that the very social 
policy threatens EU's ability to adapt to changes brought about by globalization and international competition. There 
are a variety of factors putting pressure on the European social model, which carry different meanings. Leaders of 
European countries want a European social model based on economic performance, a high level of social protection 
and social dialogue on education. Developing this model and especially practical implementation of policies requires 
changing the social paradigm. The new paradigm should resize potential economic policy, employment and citizen 
involvement in community life and social policy. One of the means of ensuring the dynamic stability of the political 
system or Europeran national political class is collaborating with civil society, marginalized social groups. 
 
Key words: the European social model, social protection, social policy, economic policy, marginalized groups, civil 

society. 
  
JEL CLASSIFICATION: A14  

 
Politica socială a UE este formată dintr-un set de politici complementare, ce s-au dezvoltat 

şi multiplicat pe parcursul timpului şi care acţionează în acele sectoare de activitate ce afectează sau 
generează gradul de bunăstare individuală şi socială. Permanenta preocupare a comunităţii europene 
pentru aspectele de politică socială - începută cu Tratatul de Roma (1957)- a dus, în timp, la crearea 
unui model social european. Unul din momentele cele mai importante ale evoluţiei acestui model se 
situează în jurul anului 2000, când se face trecerea de la o abordare bazată pe minimizarea 
consecinţelor sociale negative ale schimbării structurale, la o abordare ce are în vedere 
modernizarea sistemului social european şi investiţia în capitalul uman - altfel spus, se trece de la o 
abordare cantitativă (minimizarea consecinţelor) la una calitativă (investiţia în oameni).[1] De 
asemenea, o caracteristică importantă a politicii sociale este delegarea responsabilităţilor de atingere 
a obiectivelor comunitare către Statele Membre.     

Modelul social european (MSE) constituie a doua axă formală a Uniunii Europene, după 
reforma economică, şi este împărţit în patru subiecte: educaţia şi formarea permanentă, locuri de 
muncă mai numeroase şi mai bune, precum şi o politică activă de ocupare a forţei de muncă, 
modernizarea protecţiei sociale şi sprijinirea integrării sociale. 

Conceptul de „ model social european” este o denumire generică, întâlnit în mod curent atât 
în mediul academic cât şi în discursul politic, utilizat pentru a descrie experienţa europeană diversă 
cu privire la promovarea simultană a creşterii economice sustenabile şi a coeziunii sociale. Modelul 
Social European este în acelaşi timp un concept normativ difuz, cu abordări diferite. O definire 
europeană a sa este strâns legată de clarificarea modelului european de societate, pe măsura 
validării opţiunilor constituţionale şi promovării schimbărilor anticipate. În prezent există o 
varietate de accepţiuni, a căror grupare pe criterii de omogenitate evidenţiază: 
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a) trăsături comune (instituţii, valori …) inerente statelor membre, percepute a  
   impregna moduri diferite de reglementare ca şi un regim distinctiv de competiţie; 

b) exemple pozitive ce se regăsesc în diferitele modele naţionale; 
c) proiect european şi instrument de modernizare/adaptare la condiţii economice     

    în schimbare; 
d) un instrument de coeziune cu privire la extindere şi emergenţa modelelor noilor  membri.  

  În percepţia multor analişti economici şi decidenţi politici, termenul de model social european 
face referire în mod implicit sau explicit la modelul american, pe care aceştia îl consideră ca un 
contraexemplu [2, p.232] faţă de care Europa îşi declină orice apropiere. Cu alte cuvinte, termenul este 
folosit adesea pentru a distinge un tip european de societate faţă de tipul societăţii din SUA [3].  

Conceptul de model social european, deşi larg folosit în literatura de specialitate [2,3,4,5,6], 
nu are o definiţie unanim acceptată, existând mai multe direcţii şi sensuri în care acesta este utilizat.  
Pentru prima dată, conceptul de model social european a fost folosit de Jacques Delors   [2, p.242], 
la mijlocul anilor 1990, pentru a desemna o alternativă la modelul american de capitalism pur, ideea 
de bază fiind aceea că progresul economic şi social trebuie să meargă mână în mână, prin 
combinarea creşterii economice cu coeziunea socială. Deşi a trecut un sfert de secol de la acest 
moment, termenul continuă să fie dezbătut atât în mediul academic cât şi în cel politic, păstrând 
încă o semnificaţie imprecisă.        

În sens generic, conceptul de model social european este folosit cu referire la anumite 
trăsături comune instituţionale în Europa postbelică. Modelul social european este frecvent 
prezentat în opoziţie cu modelul dereglementat american sau cu cel din Asia de Sud Est, axat pe 
dezvoltare. Fiecare dintre aceste trei modele au modalităţi distincte de reglementare şi competiţie. 
În acest context, modelul european se caracterizează prin protecţie socială extinsă şi rezolvarea 
conflictelor sociale prin metode consensuale si democratice.    
 Printre cele mai clare definiţii oficiale ale termenului se numără însă, cea menţionată în 
Concluziile Preşedinţiei Consiliului European de la Nisa din decembrie 2000, şi anume în Anexa 1, 
unde descrierea Agendei Sociale Europene stipulează, că „modelul social european - caracterizat în 
particular de un sistem care oferă un nivel ridicat al protecţiei sociale, de importanţa dialogului 
social şi de serviciile de interes general care acoperă activităţile vitale pentru coeziunea socială - 
se bazează în ciuda diversităţii sistemelor sociale ale Statelor Membre - pe un fundament comun de 
valori” [7].        

În definiţia enunţată se regăsesc deci elementele esenţiale ale modelului social european:   
  -  un nivel ridicat al protecţiei sociale cu servicii de interes general ;    
  -  existenţa dialogului social, care presupune coordonarea politicilor cu acordurile  
 colective, negociate de partenerii sociali;       
 -  o atenţie deosebită acordată coeziunii sociale;         
 - un set de valori esenţiale comune, ca de pildă: pluralismul politic, politica   
 nediscriminatorie, toleranţa,  solidaritatea şi egalitatea între femei şi bărbaţi,   
 un nivel cât mai ridicat al ocupării, creşterea durabilă şi neinflaţionistă,    
 competitivitatea economică, calitatea vieţii şi a mediului înconjurător.    

În literatura de specialitate [8,9,10], MSE e menţionat în medii diverse, putând fi identificat 
sub prezentări distincte, care însă nu se exclud reciproc.      
 Astfel vom întâlni MSE prezentat ca fiind un model care încorporează caracteristici comune 
certe (instituţii, valori) care sunt inerente statutului membrelor UE şi care sunt percepute ca un mod 
de reglementare a societăţii şi economiei concurenţiale.        

Un alt set de definiţii prezintă MSE ca fiind inclus într-o varietate de modele naţionale 
diferite, unele dintre acestea reprezentând exemple bune pentru celelalte.    
 Cei mai mulţi dintre autori şi disidenţi politici identifică MSE însă, ca un proiect politic 
european, care are ca scop modernizarea şi adaptarea societăţii la condiţiile economice aflate în 
permanentă schimbare. Esenţa acestor schimbări e ilustrată de specialişti prin sintagma „societate 
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bazată pe cunoaştere/informaţie”. Din acest punct de vedere, MSE este un fenomen care se 
desfăşoară la nivel transnaţional. MSE este prezentat de asemenea, ca un instrument de coeziune 
printre ţările membre UE, care însă nu exclude apariţia unor noi modele sociale europene.   

O abordare mai nouă [2] a MSE avansează ideea unei politici sociale productive aplicată 
diverselor modele sociale din Europa, care să promoveze flexicuritatea, parteneriatul, atragerea 
forţei de muncă în activitate, etc. Un astfel de concept implică orientarea politicii sociale mai 
degrabă spre încurajarea capacităţii individului de a supravieţui în cadrul unei economii devenite tot 
mai dinamică, decât spre a folosi această capacitate a individului drept motiv de acţiune pentru 
corectarea forţelor pieţei.           

În loc să fie un corector al pieţei, politica socială devine în cadrului acestui nou discurs 
European, un instrument de optimizare pentru adaptarea sistemului de protecţie socială la forţele 
pieţei. Această nouă abordare a MSE porneşte tot de la ideea unui Proiect Politic European care are 
ca scop construirea unei Identităţi Europene [11], nu atât prin intermediul instituţiilor şi al valorilor 
comune, ci mai precis prin însăşi soluţiile comune de politică socială.      

Tot mai mulţi specialişti opinează pentru înlocuirea regulilor exacte cu diverse instrumente post-
regulatorii, tocmai pentru a putea face faţă varietăţii, dinamicii şi complexităţii societăţii post- moderne. 
Un exemplu în acest sens - care se bucură de popularitate - este un nou tip de abordare a problemelor 
societăţii europene, cu ajutorul Metodei Deschise de Coordonare. Aceasta constituie modelul de 
reglementare de tip „soft” pentru coordonarea politicilor de pe piaţa muncii, ale pensiilor şi de sănătate 
de către instituţiile UE care face uz mai degrabă de un cadru flexibil [2, p. 242] decât de „un sistem rigid 
obligatoriu”, ca o manifestare a europenizării relaţiilor industriale [12]. 

Dincolo de trăsăturile comune ale diferitelor modele sociale naţionale din Europa, în 
momentul în care vorbim despre necesitatea reformei în domeniul social, distincţia între aceste 
modele este absolut necesară. Această necesitate derivă din performanţele diferite ale modelelor 
europene în ceea ce priveşte eficienţa şi echitatea. Putem vorbi, astfel, despre patru modele sociale 
principale la nivel european: modelul nordic, modelul anglo-saxon, modelul continental şi 
modelul mediteranean. 

Modelul nordic se caracterizează prin niveluri ridicate ale cheltuielilor pentru protecţia 
socială, sistem al bunăstării generalizat, intervenţie fiscală extensivă pe piaţa muncii şi sindicate 
puternice, care asigură un nivel relativ omogen al salariilor.  

Modelul anglo-saxon se individualizează prin importanţa pe care o au măsurile active 
pentru combaterea şomajului, precum şi prin transferurile monetare orientate în principal către 
populaţia activă. Sindicatele au o putere mai redusă, iar disparităţile în ceea ce priveşte nivelul 
salariilor sunt mai mari. 

Modelul continental se bazează pe asigurările sociale şi pe sistemele de pensii, iar 
sindicatele, deşi au o importanţă în declin, rămân totuşi puternice.   

Modelul mediteranean se axează pe cheltuielile importante pentru sistemul de pensii, 
protecţia locurilor de muncă, structură relativ omogenă a salariilor, obţinută prin negocieri 
colective. 

Cele patru modele acţionează destul de diferit în plan social. În timp ce modelul 
mediteranean dispune de o legislaţie puternică pentru protecţia locurilor de muncă (cel puţin pentru 
angajaţii permanenţi), modelul nordic oferă ajutoare de şomaj generoase, dar nu are un sistem 
legislativ pentru protecţia angajaţilor la fel de strict.    

Gradul de ocupare este sensibil mai ridicat în modelul nordic şi în cel anglo-saxon, diferenţa 
fiind în mare parte atribuită menţinerii unei rate mai mari de ocupare pentru persoanele în vârstă şi a 
unei rate mai scăzute a şomajului pentru tineri.     

În termenii celor doi factori menţionaţi anterior, eficienţă şi echitate, situaţia celor patru 
modele poate fi ilustrată prin figura următoare. Eficienţa este măsurată, în cadrul acestei scheme, 
prin capacitatea de a genera niveluri ridicate ale ocupării, iar echitatea, prin capacitatea de 
menţinere a riscului de sărăcie la un nivel scăzut.       
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Ţările nordice şi continentale se situează peste medie în ceea ce priveşte protecţia împotriva 
sărăciei, în timp ce cele din modelul anglo-saxon şi mediteranean se situează sub medie. Diferenţa 
dintre cele două categorii nu este dată doar de redistribuirea veniturilor prin intermediul 
impozitelor, ci, îndeosebi, de diferenţa în distribuirea capitalului uman.    

În modelul nordic ponderea populaţiei cu vârstă între 25 şi 64 ani, care are cel puţin 
pregătire liceală este de 75%, iar în modelul continental de 67%, faţă de 60% în modelul anglo-
saxon şi doar 39% în cel mediteranean.[13]        

Modelul mediteranean, caracterizat printr-un grad redus de ocupare şi risc ridicat de sărăcie, 
nu oferă nici echitate, nici eficienţă. Modelele continental şi anglo-saxon oferă fie echitate, fie 
eficienţă, în timp ce modelul nordic, asigurând rate ridicate ale ocupării şi risc scăzut de sărăcie, 
reuşeşte să combine cel mai bine eficienţa şi echitatea. Acesta este şi motivul pentru care, dintre 
ţările UE, cele mai bine plasate în competiţia internaţională sunt ţările scandinave.   

Graficul anterior atrage atenţia şi cu privire la sustenabilitatea modelelor sociale. Modelele 
care nu sunt eficiente nu reuşesc să asigure un grad ridicat de ocupare, nu vor reuşi să facă faţă 
constrângerilor pe care globalizarea, schimbarea tehnologică şi îmbătrânirea populaţiei le impun 
finanţelor publice. Pe de altă parte, modelele care nu asigură un grad ridicat de echitate se pot 
dovedi sustenabile.     

Clasificarea economiilor UE în cele patru modele sociale este foarte utilă atunci când 
vorbim despre reformă în domeniul politicii sociale. Provocările pe care le-am amintit (globalizarea, 
progresul tehnic, îmbătrânirea populaţiei) impun reforma îndeosebi în modelele continental şi 
mediteranean, unde statul bunăstării se dovedeşte a fi în mare măsură ineficient. Bazându-se pe o 
protecţie legislativă strictă a locurilor de muncă, aceste modele descurajează adaptarea la schimbare 
şi menţin status-quo-ul.       

Reforma acestor modele nu presupune dispariţia lor, ci transformarea în direcţia creşterii 
eficienţei, eventual prin adoptarea unor trăsături din modelele nordic şi anglo-saxon, adaptate la 
caracteristicile propriei populaţii. Importanţa unei asemenea reforme nu este limitată doar la ţările în 
cauză, ci vizează întreaga Uniune, întrucât ţările care o compun realizează aproximativ două treimi 
din PIB-ul UE si 90% din PIB-ul Zonei Euro. Situaţia economică şi socială a acestor ţări afectează 
funcţionarea Uniunii Europene în ansamblu.      

Deşi există angajamente în direcţia coordonării politicilor ocupării la nivel european, 
reformele pieţei muncii şi în domeniul social trebuie să fie concepute şi realizate la nivelul fiecărui 
stat membru, în concordanţă cu propria situaţie economică, socială şi politică. Coordonarea este 
utilă în măsura în care se limitează la schimbul de bune practici, pentru a evita pasarea 
responsabilităţii între autorităţile naţionale şi cele europene.      

Uniunea Europeană se confruntă, în planul politicii sociale, cu două provocări majore:  pe de 
o parte teama că procesul globalizării va afecta capacitatea de asigurare a securităţii sociale a 
indivizilor, pe de altă parte, teama că însăşi politica socială ameninţă capacitatea UE de a se adapta 
schimbărilor produse de globalizare şi de competiţia internaţională. Lipsa flexibilităţii pieţei muncii 
combinată cu costurile excesive ale protecţiei sociale sunt considerate un obstacol în calea eficienţei 
economice şi a reformelor esenţiale. Există o varietate de factori exogeni şi endogeni care exercită 
presiuni asupra modelului social european şi care au fost sistematizaţi în tabelul de mai jos.    
                  

Tabelul 1. Presiuni contemporane asupra modelului social european 

  Presiuni pentru restrângerea statului 
bunăstării Presiuni pentru extinderea statului 

Factori la 
nivel global 

- costul fugii de capital; 
- competitivitatea economică (considerată 
în opoziţie cu statul bunăstării). 

- necesitatea protecţiei pieţei muncii şi a sferei 
sociale în general de efectele negative ale 
competiţiei; 
- încrederea investitorilor – dependentă de 
stabilitatea sociala 
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Factori la   
nivel european 

- dreptul de veto al ţărilor membre UE în 
negocierile cu privire la legislaţia în 
domeniul social; 
- presiunile în direcţia dereglementării şi 
stabilităţii monetare impuse de Uniunea 
Monetară; 
- politica monetară la nivel european care 
afectează sistemul naţional de negociere 
al salariilor. 

- piaţa unică europeană necesită reglementări 
sociale comprehensive; 
- apariţia şi impunerea unui model social 
european, transnaţional; 
- extinderea Uniunii Europene şi diferenţele 
regionale existente, care presupun acţiuni 
redistributive la nivel european. 

Factori la 
nivel naţional 

- creşterea inegalităţilor sociale creează 
riscul unei „revolte” a plătitorilor de taxe; 
- efectul de evicţiune al impozitelor; 
- percepţia de ineficienţă economică a 
politicii sociale. 

- contribuţia potenţială la formarea capitalului 
uman; 
- contribuţia la stabilitatea socială, pe fondul 
insecurităţii pieţei muncii; 
- problemele demografice; 
- creşterea costurilor protecţiei în domeniul 
medical. 

  Sursa [13]   
 
Aşadar, presiunile asupra modelului social european se exercită în sensuri diferite, ceea ce 

determină dificultăţi majore în ceea ce priveşte direcţia reformării acestuia. De altfel, pentru 
modelul social actual, UE nu acceptă ca alternativă modelul neoliberal american, ci un model cu 
accent pe dezvoltare, în care statul bunăstării să aibă un rol important. Liderii politici europeni 
vorbesc despre un model social european, bazat pe performanţe economice, pe un nivel ridicat al 
protecţiei sociale, pe educaţie şi dialog social. Paradigma modelului social european constă în faptul 
că politica economică, a ocupării şi cea socială formează un triunghi, în cadrul căruia ele trebuie să 
se stimuleze reciproc. Aceste interacţiuni pozitive ar trebui să creeze un cerc virtuos şi sustenabil al 
progresului economic şi social.  

O ilustrare a faptului că UE îşi caută propriul drum în încercarea de a creşte competitivitatea 
concomitent cu menţinerea unui anumit nivel al protecţiei sociale este şi conceptul de flexicuritate 
(flexicurity – lb. engleză) care combină flexibilitatea în ceea ce priveşte piaţa muncii, cu o protecţie 
socială relativ ridicată a şomerilor şi politici active de ocupare. Conceptul se bazează pe ideea că 
flexibilitatea şi securitatea nu sunt contradictorii, ci complementare şi chiar se pot susţine reciproc. 
Aceasta presupune o protecţie mai scăzută a forţei de muncă împotriva riscului de pierdere a 
locurilor de muncă (fiind vizate reglementările cu privire la disponibilizarea personalului), 
combinată cu ajutoare de şomaj ridicate şi o piaţă a muncii care să funcţioneze pe baza dreptului şi 
obligaţiei şomerilor la pregătire profesională. Conceptul de securitate a locurilor de muncă este 
înlocuit cu unul mai larg, de securitate a ocupării. 

UE ia în prezent în calcul acest concept ca bază a unui viitor model social european, având 
în vedere rezultatele pozitive pe care le-a avut implementarea sa în Danemarca, unde rata şomajului 
a scăzut sub 4%, în condiţiile unei protecţii sociale încă suficient de importante. 

Pe de altă parte, caracterul nepopular al măsurilor necesare de reformă a protecţiei sociale 
impune dezvoltarea acestui dialog, drept condiţie esenţială a reuşitei reformei. Rămâne de văzut în 
ce măsură şi în cât timp aceste ţări vor reuşi adoptarea viziunii statelor nordice în ceea ce priveşte 
dialogul social. 

Este interesant de remarcat convingerea UE în capacitatea de a modifica relaţia care există 
între obiectivele politicii economice, ale politicii ocupaţionale şi ale politicii sociale, obiective 
considerate, în general, antagonice, întro relaţie de susţinere şi stimulare reciprocă. Dincolo de 
mirajul pe care o asemenea concepţie îl creează, performanţele UE în direcţia îndeplinirii 
obiectivelor Agendei Lisabona ridică numeroase semne de întrebare cu privire la realismul ei. 

Oficialii europeni consideră că decizia de a reforma modelul social european nu poate ţine cont 
doar de problema eficienţei şi competitivităţii economice, în contextul în care UE se confruntă cu 

67 
 



Culegere de articole selective ale Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii” 
22-23 septembrie 2017, Chişinău, Vol. IV 

E-ISBN 978-9975-75-899-4 
 
probleme serioase şi în plan social – şomaj, îmbătrânirea populaţiei, care se adaugă celor economice – 
globalizare, inovare tehnologică. Din acest motiv, reforma modelului social european este una dintre 
problemele cele mai dificile pe care UE trebuie să le rezolve, cu cât mai repede, cu atât mai bine. 

Modernizarea modelului social european are în vedere adaptarea sa la noile cerinţe 
socioeconomice şi la provocările cu care economia europeană se confruntă şi este urmărită în 
contextul a două principii la care UE nu este dispusă să renunţe: perspectiva conform căreia politica 
socială este considerată un factor productiv şi convingerea că lipsa unei politici sociale „adecvate” 
va genera un cost economic, social şi uman care depăşeşte cheltuielile sociale şi redistribuirile 
financiare. Aşadar, în cadrul modelului social european, performanţele economice şi progresul 
social sunt considerate indisolubil legate, ceea ce trasează destul de clar orientarea viitoare a UE în 
ceea priveşte politica socială. „Modernizarea MSE pune accent pe menţinerea solidarităţii, în 
special în ceea ce priveşte sistemele de pensii şi de îngrijire a sănătăţii şi pe realizarea unui stat activ 
al bunăstării care să încurajeze participarea la piaţa muncii” [14]. Statele membre ale UE (mai vechi 
sau care au aderat de curând) ca şi cele candidate îşi propun, după cum rezultă din numeroase 
documente oficiale europene sau studii academice, să redefinească şi să realizeze un model social 
european, păstrând elementele de protecţie socială, pe care intenţionează să le modernizeze, 
adaptându-le noilor cerinţe economice. “Provocarea este de a aplica principiile modelului social 
european la propriile condiţii economice, instituţionale şi sociale ” [15]. 

În cel mai optimist scenariu posibil, UE va reuşi să găsească modalitatea prin care să 
înlăture neconcordanţele dintre politica socială şi performanţele economice, dintre echitate şi 
eficienţă. Modelul teoretic al coeziunii şi stabilităţii sociale, care stimulează creşterea economică, 
poate fi unul valid, dar în practică se dovedeşte a fi din ce în ce mai greu de susţinut. Costurile 
crescânde ale coeziunii sociale sunt tot mai puţin acceptate, ceea ce pune în pericol stabilitatea 
socială a UE. Şi iată aici politica de coeziune este ca un catalizator pentru finanţări suplimentare din 
fonduri publice şi private, deoarece aceasta impune statelor membre cofinanţarea din bugetul 
naţional şi generează totodată încredere în rândul investitorilor. 

Luând în calcul contribuţiile naţionale şi alte investiţii private, impactul politicii de coeziune 
pentru perioada 2014-2020 este estimat la aproximativ 450 de miliarde de euro. [16]
 Priorităţile politicii de coeziune sunt 11 obiective tematice [17] destinate creşterii pentru 
această perioadă. 

Aşa dar, putem conchide, că politica socială trebuie să aibă o anumită independenţă în 
raport cu considerentele de natură ideologică, economică şi politică (de exemplu: în domeniul 
asistenţei sociale se promovează o politică reziduală, bazată pe testarea mijloacelor, dar care în 
practică nu funcţionează, deoarece se află în criză de fonduri, datorită alocaţiilor insuficiente de la 
buget) şi nu trebuie realizată o schimbare de dragul schimbării, ci trebuie urmărit dezvoltarea 
domeniului social, concomitent cu reorganizarea sectoarelor existente, introducerea 
metodelor manageriale eficiente, adoptarea de aranjamente private etc. O politică socială este 
considerată eficientă atunci când programele sale ajung la cei care au realmente nevoie de ele.  
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Abstract 
 
Tourism plays a key role in the development of many European regions, in particular the less developed regions, due to its 
considerable spill-over and job creation potential, particularly for young people. Tourism has also shown considerable 
resilience and persistent growth even during the recent crisis. Tourism is a major economic activity in the European Union 
with wide-ranging impact on economic growth, employment, and social development. It can be a powerful tool in fighting 
economic decline and unemployment. Nevertheless the tourism sector faces a series of challenges. 
 
Key words: tourism, impact, environment, UE, development 
 
JEL CLASSIFICATION: Z32, Q56 
 
1. Introducere 

Fondul European de Dezvoltare Regională sprijină competitivitatea, durabilitatea şi calitatea 
turismului la nivel regional şi local. Turismul se afla în strânsă legătură cu utilizarea şi dezvoltarea de 
active naturale, istorice şi culturale şi a atractivităţii oraşelor şi regiunilor ca locuri de a trăi, de muncă şi 
de vizită. Această ramură economică este desigur conectată la dezvoltarea, inovarea şi diversificarea 
produselor şi serviciilor care urmează să fie achiziţionate de către şi se bucură de vizitatori. 

Acest articol furnizează informaţii cu privire la statisticile recente în ceea ce priveşte 
turismul în Uniunea Europeană. Turismul joacă un rol important în UE, datorită potenţialului său 
economic şi ocuparea forţei de muncă, precum şi implicaţiile sale sociale şi de mediu. Statisticile 
turistice nu sunt folosite doar pentru a monitoriza politicile turistice ale UE, ci şi politicile sale de 
dezvoltare regională şi durabile. La nivelul anului 2015, întreprinderile din industriile cu activităţi 
legate de turism au reprezentat 9,1% din persoanele angajate în întreaga economie de afaceri non-
financiare şi 21,5% din persoanele angajate în sectorul serviciilor. acţiuni Industriile de turism din 
cifra de afaceri totală şi valoarea adăugată la costul factorilor au fost relativ mai mici, cu industria 
de turism reprezentând 3,7% din cifra de afaceri şi 5,6% din valoarea adăugată a economiei 
întreprinderilor nefinanciare.  

O analiză a modificărilor turismului în Uniunea Europeană în ultimii 20 de ani, arată că 
numărul de locuri şi numărul de înnoptări a crescut semnificativ. Această creştere nu este o 
reflectare a creşterii populaţiei, astfel se poate menţiona că pentru perioada 1998- 2005 numărul 
de înnoptări în hoteluri şi unităţi similare a crescut cu doar 64% în ţările Uniunii Europene (cu 
excepţia Regatul Unit), în timp ce populaţia a crescut cu doar 6,2%. În aceeaşi perioadă, Belgia, 
Germania, Spania, Franţa, Irlanda, Ţările de Jos, Portugalia, Finlanda şi Suedia au înregistrat o 
creştere de peste 50% în înnoptări în hoteluri şi unităţi similare. De-a lungul unei perioade mai 
scurte (între 2005 şi 2010), înnoptările totale în ţările membre UE au crescut cu 24,2%. Acest 
boom continuu în turism a avut şi are un impact atât direct, cât şi indirect asupra mediu, care 
implică mai multe variabile. 
2. Dezvoltarea rapida a turismului şi impactul acesteia asupra mediului 

Ca şi în multe alte activităţi economice, expansiunea turismului a avut atât o directă şi un 
impact indirect asupra mediului. Turismul convenţional se poate extinde numai în cazul în care 
există o scară largă şi a infrastructurii de transport variate (drumuri, autostrăzi, aeroporturi, porturi, 
porturi de agrement, etc.). În ciuda tuturor părerilor conform cărora turismul poate fi considerat a fi 
responsabil în mod indirect la acest nivel, această ramură economică este directă responsabilă de 
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infrastructură creatapentru a oferi servicii în special pentru turişti, cum ar fi hoteluri şi restaurante, 
centre comerciale şi complexe de agrement (terenuri de golf, piscine, parcuri de distracţii, etc). 

Faptul că turismul reprezintă o activitate sezonieră creează um impact direct asupra mediului 
şi conduce la o concentrare a turismului în anumite locuri, în anumite momente, care în mod 
inevitabil, are de asemenea un impact asupra variabilelor de mediu, cum ar fi consumul de energie, 
aprovizionarea cu apă, producerea apei reziduale, generarea de deşeuri şi poluarea aerului. Această 
analiză încearcă să realizeze o legătură statistică între dezvoltarea turismului şi unele dintre aceste 
variabile de mediu. În cazul în care este vorba de aprovizionare, faptul că turismul este sezonieră în 
multe cazuri, duce la o concentrare mare de cazare turistică, deoarece aceleaşi site-uri oferă diferite 
tipuri de atracţie. În cazul în care turismul este sezonier, cazare trebuie să fie construit pe o scară 
largă pentru a face faţă sezonului de vârf, şi, prin urmare, spaţiul nu este utilizat 
raţional. Proliferarea necontrolată de cazare pentru turişti are un impact direct asupra mediului, 
aceasta fiind o problemă deosebit de sensibilă în zonele fragile, cum ar fi zonele de coastă, de 
munte şi în regiunile rurale. 

Tipuri de cazare pentru turişti prezintă un grad diferite în ceea ce priveşte impactul asupra 
mediului înconjurător. În conformitate cu Directiva privind evaluarea efectelor anumitor proiecte 
publice şi private asupra mediului, o evaluare a impactului asupra mediului este obligatorie înainte 
de anumite unităţi turistice şi de agrement (sate de vacanţă şi complexuri hoteliere din afara zonelor 
urbane, locuri de campare şi amplasamente pentru caravane) pot fi construite. În ţările Uniunii 
Europene, hotelurile din zonele urbane trebuie să respecte, în general, cu specificaţii foarte stricte, şi 
au avantajul de a integra bine în mediul urban. Unităţile de camping au avantajul de a fi cel mai 
puţin dăunătoare pentru mediu, de tipul de cazare, în special atunci când acestea sunt deschise 
numai o parte a anului. Deoarece turismul este pur şi simplu o activitate economică, printre multe, 
cu toate acestea, este dificil de cuantificat impactul său real asupra mediului.  
3. Turismul în cadrul UE - cerere şi ofertă 

Conform statisticii turistice în cadrul UE, rezidenţii (cu vârste cuprinse între 15 şi peşte) au 
realizat un procent estimat de 1,4 miliarde de călătorii turistice în 2016, în scopuri personale sau de 
afaceri. Cea mai mare parte (58,2%) din numărul total de călătorii efectuate au fost excursii scurte 
de una până la trei nopţi (vezi tabelul 1), în timp ce trei sferturi (74,8%) din toate călătoriile făcute 
au fost la destinaţii interne, restul în străinătate. 

Tabel 1- Călătorii turistice ale rezidenţilor (în vârstă de 15 ani sau mai mult), 2016 

Sursa: prelucrare date Eurostat 
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În unele state membre ale UE, mai mult de jumătate din numărul total al călătoriilor 
turistice realizate în anul 2016 au fost la destinaţii din străinătate cum se întâmpla în cazul 
Luxemburgului, Belgiei, Maltei şi Sloveniei, Elveţiei.. Aceste cifre par să fie influenţate atât de 
mărimea statelor membre şi localizarea geografică a acestora (ţările mai mici şi mai nordice au 
avut tendinţa de a raporta o înclinaţie mai mare pentru locuitorii lor de a călători în 
străinătate). Se estimează că 60% din populaţia UE-28 cu vârstă de 15 ani sau peste au 
participat la turism în scop personal în 2015-2016, După cum se poate observa, se pot evidenţia 
diferenţe relativ mari între statele membre ale UE, deoarece această rată de participare a variat 
de la 26,0% în România până la 88,2% în Finlanda (vezi figura 1). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Figura 1- Ponderea populaţiei care participă la turism, 2016 
Sursa datelor: Eurostat 

 
Din perspectiva ofertei, se estimează că au existat doar puţin peste 580.000 de unităţi de 

cazare turistică active în UE-28 în 2015 şi că împreună au furnizat mai mult de 33 de milioane de 
locuri de pat (vezi tabelul 2). Aproape o treime (32,1%) din toate locurile de pat din UE-28 au fost 
concentrate în doar două dintre statele membre ale UE, şi anume Franţa (5,1 milioane de locuri de 
cazare) şi Italia (4,9 milioane de locuri de cazare), urmată de Regatul Unit, Spania şi Germania. Pe 
parcursul ultimilor ani, numărul de nopţi petrecute în unităţile de cazare turistică a arătat, în general, 
o tendinţă de creştere (vezi figura 2). Cu toate acestea, a existat o scurtă durată de încetinire a 
creşterii numărului de nopţi petrecute în unităţi de cazare turistică în 2008 şi 2009, ca urmare a 
crizei financiare şi economice: numărul de nopţi turistice în UE-28 a scăzut cu 0,6% în 2008 şi cu 
încă 2,1% în 2009. în 2010, cu toate acestea, numărul de înnoptări a crescut cu 4,7%, iar această 
evoluţie pozitivă a continuat, cu o creştere de 3,3% în 2011, 4,4% în 2012, 2,2% în 2013 şi 1,5% în 
2014 . în 2015, numărul de nopţi petrecute în unităţi de cazare turistică în UE-28 a atins un vârf de 
2,8 miliarde de nopţi, în creştere cu 3,8%, comparativ cu 2014. 
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Figura 2- Tendinţe în nopţile petrecute la 28 UE-unităţi de cazare turistică, UE-28, 2005-2015 

Sursa datelor: Eurostat 
4. Destinaţii de top din UE 

La nivelul anului 2015, Spania a fost cea mai frecventă destinaţie turistică din UE pentru 
nerezidenţi, cu 270 de milioane de nopţi petrecute în unităţi de cazare turistică, sau 21,3% din 
totalul UE-28 (vezi figura 3 ). La nivelul UE, primele patru state cu valenta de cele mai populare 
destinaţii pentru nerezidenţi au fost Spania, Italia (195 milioane de nopţi), Franţa (133 de milioane 
de nopţi) şi Regatul Unit (118 milioane de nopţi), care împreună au reprezentat pentru mai mult de 
jumătate (56,2%) din totalul nopţilor petrecute de nerezidenţi în UE-28. Cele mai mici destinaţii 
comune au fost Luxemburg şi Letonia, însă efectul dimensiunii acestor state membre ar trebui să fie 
luate în considerare în interpretarea acestor valori. Numărul de nopţi petrecute (de către rezidenţi şi 
nerezidenţi) pot fi puse în perspectivă prin a face o comparaţie cu dimensiunea fiecărei ţări în ceea 
ce priveşte populaţia, oferind un indicator de intensitate a turismului. În anul 2015, folosind această 
măsură, destinaţiile mediteraneene Malta, Croaţia şi Cipru, precum şi alpine ale oraşului destinaţii 
din Austria au fost cele mai populare destinaţii turistice din UE-28 Islanda (estimare bazată pe 2015 
date lunare) şi Muntenegru au fost, de asemenea, destinaţii populare, care utilizează această măsură 
a intensităţii turismului. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3- Destinaţii turistice- Nopţi petrecute în unităţi de cazare turistică, 2016 

Sursa datelor: Eurostat 
 

5. Aspecte economice ale călătoriilor internaţionale 
Importanţa economică a turismului internaţional poate fi măsurată prin raportul dintre 

încasări internaţionale de călătorie în raport cu PIB; aceste date sunt de la statisticile privind balanţa 
de plăţi şi includ călătorii de afaceri, precum şi de călătorie de plăcere. În 2015, raportul dintre 
încasări de călătorie la PIB a fost cea mai mare, între statele membre ale UE, în Croaţia (18,1%), 
Malta (13,4%) şi Cipru (12,7%), confirmând importanţa turismului pentru aceste ţări. În termeni 
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absoluţi, cele mai mari încasări internaţionale de călătorie în 2015 au fost înregistrate în Spania 
(50900000000 euro), Franta (41,4 miliarde de euro) şi Marea Britanie (41100000000), urmată de 
Italia (35600000000) şi Germania (33300000000). Germania a înregistrat cel mai înalt nivel al 
cheltuielilor privind traficul internaţional de călători, în valoare totală de 69.9 miliarde de euro, 
urmată de Regatul Unit (57200000000 EUR) şi Franţa (34,6 miliarde euro). Spania a fost statul 
membru al UE cu cel mai înalt nivel de încasări nete din turism în 2015 (35,2 miliarde euro), în 
timp ce Germania a înregistrat cel mai mare deficit (-36600000000 euro). 
6. Impactul turismului asupra nivelurilor de deşeuri şi consumului de energie electrică  

În ciuda dificultăţilor de cuantificare a impactului real al turismului asupra mediului, o 
analiza a acestui aspect de notorietate ridicata este prezentată mai jos. Orice creştere a numărului de 
turişti are, fără îndoială, un impact asupra variabilelor de mediu, cum ar fi emisiile de deşeuri şi 
consumul de energie (în termeni de volum şi la nivel local). Diferenţele dintre nivelurile de consum 
de energie electrică servicii sector în regiunea cu cea mai mare concentraţie de înnoptări (în 
procente din totalul naţional) şi nivelurile din regiune, cu cel mai mic procent da unele indicaţii de 
rolul jucat de turism. Un astfel de caz ar fi Grecia, în cazul în care diferenţele în consumul anual de 
energie electrică în serviciile sunt deosebit de vizibile în cazul în care regiunea Ditiki Makedonia 
(0,6 megawaţi ore pe locuitor) este comparată cu regiunea Notio Aigaio (1,8 megawaţi ore pe 
locuitor). 

Datele privind regiunile franceze, italiene şi spaniole confirmă această legătură între 
densitatea turismului într-o anumită localitate şi nivelul consumului de energie electrică în sectorul 
serviciilor. Cu toate acestea, la o analiză a diferenţelor, în cazul regiunilor germane şi olandeze nu 
indică o astfel de legătură. Trebuie subliniat faptul că deşeurile colectate provin din surse generate 
de activitatea turistică în combinaţie cu alte activităţi economice (exemplu industria). În ciuda 
dificultăţilor legate de cuantificarea presiunii turismului asupra mediului, se poate afirma că în cazul 
variabilelor studiate, diferenţele dintre regiunile cu cea mai mare densitate a turismului şi a celor cu 
cea mai mică densitate sugerează o legătură de cauzalitate între presiunea exercitată de turism pe de 
o parte şi de un nivel ridicat al consumului de energie electrică şi emisiile de deşeuri pe de altă 
parte.(vezi tabel 2) 

 
Tabel 2. Comparatie privind consumul de energie si emisia de deseuri in diferite regiuni ale UE 

 
Stat 

 
Regiune 

Proporţia din 
totalul înnoptărilor 

pe ţara (%) 

Consumul de 
electricitate 

(GigaWatt/h) 

Deşeuri 
colectate (1000 

t) 
 
 

Franţa 

Limousin 1 548 331 
Provincia Alpi- Coasta de 

Azur 
14 5100 3189 

Molise        0,5 260 116 
 

Italia 
Veneti 16,5 4100 2390 

Trentino-Adige 12 1210 670 
 

Olanda 
Groningen 2 1165 420 

Nordul Olandei 25 4560 1471 
 

Germania 
Bremen 1 986 - 
Bayern 26 15120 - 

Sursa datelor: Eurostat 
 

Transportul reprezinta unul dintre motoarele de creştere în industria turismului. Numeroase 
studii au arătat în mod clar impactul surselor de poluare a aerului mobile (rutier, aerian, feroviar şi 
de transport maritim) în ţările Uniunii. Creşterea turismului depinde foarte mult de utilizarea unora 
dintre aceste surse mobile. Cu mulţi poluanţi emişi de astfel de surse (CO, CO2, NOx, etc.), este 
dificil de cuantificat impactul real al turismului, deoarece statisticile privind emisiile acoperă toate 
motivele de utilizare a surselor.  
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CONCLUZII 

Uniunea Europeană reprezintă o destinaţie turistică majoră, cu cinci dintre statele sale 
membre, printre primele 10 destinaţii din lume la nivelul anului 2015. Turismul reprezintă ramură 
economică ce deţine un potenţial deosebit în contribuţia ocupării forţei de muncă şi creşterea 
economică, precum şi la dezvoltarea în zonele rurale, periferice sau mai puţin dezvoltate.Aceste 
caracteristici conduc cererea de statistici fiabile şi armonizate în acest domeniu, precum şi în 
contextul mai larg al politicii regionale şi de domenii de politici de dezvoltare durabilă. Turismul 
poate juca un rol semnificativ în dezvoltarea regiunilor europene. Infrastructura creată în scopuri 
turistice contribuie la dezvoltarea locală, în timp ce locurile de muncă create sau menţinute pot ajuta 
la contracararea declinului industrial sau rural. Turismul durabil presupune conservarea şi 
valorificarea patrimoniului cultural şi natural, variind de la arte la gastronomia locală sau 
conservarea biodiversităţii. În 2006, Comisia Europeană a adoptat o comunicare intitulată ,,O 
politică de turism reînnoită a UE: către un parteneriat mai puternic pentru turismul european”. 
Aceasta a abordat o serie de provocări care vor contura turismul în anii următori, inclusiv 
îmbătrânirea populaţiei Europei şi, în creştere concurenţa externă, cererea consumatorilor pentru 
turism mai specializat, precum şi necesitatea de a dezvolta practici de turism mai durabile şi 
ecologice. Tratatul de la Lisabona a recunoscut importanţa turismului - conturarea unei competenţe 
specifice pentru UE în acest domeniu şi care să permită deciziile să fie luate cu majoritate calificată. 
Prezenta comunicare urmăreşte să încurajeze o abordare coordonată a iniţiativelor legate de turism 
şi a definit un nou cadru pentru acţiuni de creştere a competitivităţii turismului şi capacitatea sa de 
creştere durabilă.  
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Abstract 
 
This article explores the principles of reforming the EU's migration policy at the contemporary stage, the problems that 
created threats to the national security of the countries of the community. Causes of excessive migration flows are the 
military operations in the Middle East. The "Refugee Crisis" from 2014-2015 requires EU countries to review the 
positions of migration policy from multiculturalism to assure their own internal security. Migration policy has its roots 
in the multidimensionality of the migration as well as the political one. In our view, migration policy is a process of 
reconciling state interests in the field of migration regulation with the interests of migrants, society, economic and 
political elites, social parties and institutions. 
 
Key words: EU's migration policy; the crisis of migration in the European Union; national identity; the flexible 

solidarity of the EU countries. 
 

JEL CLASSIFICATION: F22 
 

Istoria civilizaţiei şi experienţa mondială justifică faptul că orice stat trebuie să elaboreze şi să 
promoveze cea mai benefică politică migraţionistă pentru dezvoltarea sa şi pentru cetăţenii săi, care ar 
asigura creşterea economică şi securitatea naţională. Relaţia cauză-efect dintre migraţie şi dezvoltare nu 
are întotdeauna aceeaşi direcţie, deoarece în unele cazuri migraţia devine un factor important al 
dezvoltării economice, iar în altele poate să ducă la frânarea ei. În acest context, un rol important de 
corectare are politica migraţionistă. În viziunea noastră, politica migraţionistă este strâns legată de 
soluţionarea problemelor sociale, politice, juridice şi financiare generate de procesele migraţioniste. 

 În contextul dezvoltării, politica migraţionistă este o componentă a strategiei naţionale de 
dezvoltare pe termen lung, la baza căreia stă principiul abordării complexe a reglementării unei 
game largi de relaţii, care ar asigura dezvoltarea dinamică atât a ţărilor receptoare, cât şi a celor 
donatoare de forţă de muncă. Politica migraţionistă este îndreptată spre realizarea intereselor 
comune ale ţărilor participante la migraţia internaţională a forţei de muncă, precum şi ale celorlalţi 
participanţi: angajatori, agenţii de recrutare şi migranţii înşişi. Fundamentul politicii migraţioniste 
este constituit dintr-un set de măsuri utilizate în reglementarea proceselor de migraţie şi în 
contracararea migraţiei ilegale. Un alt aspect al politicii migraţioniste, nu mai puţin important, este 
reglementarea fluxurilor financiare generate de migraţia forţei de muncă, asigurarea întoarcerii, 
adaptării şi integrării migranţilor. În mod cert, politica migraţionistă trebuie să conţină acţiuni ce ar 
relaţiona migraţia cu obiectivele dezvoltării durabile. 

Astfel, politica migraţionistă, în sens restrâns, este îndreptată spre procesul de schimbare a 
numărului, structurii, direcţiei mişcării şi integrarea migranţilor, iar în sens larg, politica migraţionistă:  

- este una dintre direcţiile politicii statului, determinată de scopurile urmărite de stat; 
- reprezintă o doctrină de stat sau o concepţie de reglementare a proceselor migraţioniste; 
- este interdependentă cu politicile economice, sociale, demografice, naţionale, culturale; 
- se divide în politică reală şi declarată; cea declarată are ca scop apărarea intereselor 

migranţilor, iar cea reală exprimă interesele ţării-gazdă [6, p. 213]. 
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Făcând referinţă la politica migraţionistă promovată de ţările UE, se pot evidenţia 
următoarele forme: 

1. Politici pentru reglementarea şi controlul fluxurilor migratorii, ce au în vizor intrarea, 
reşedinţa şi angajarea străinilor şi care urmăresc întărirea controlului la frontiere. 

2. Politici pentru întărirea legislaţiei de combatere a migraţiei ilegale şi a angajării ilegale 
de lucrători străini; ţările care s-au confruntat cu fluxuri mari de migranţi ilegali şi-au amplificat 
măsurile de combatere a acestui fenomen. 

3. Politici pentru integrarea imigranţilor, ce vizează măsuri de combatere a discriminării şi 
procesul general de naturalizare a imigranţilor. 

4. Politici privind cooperarea internaţională în domeniul migraţiei, care au ca scop punerea 
la punct a unor măsuri comune în domeniul reglementării şi controlului fluxurilor migraţioniste [2]. 

Actualmente lumea se confruntă cu cel mai mare număr de refugiaţi, solicitanţi de azil, după 
cel de-al Doilea Război Mondial.Criza migraţionistă cu care se confruntă în prezent Europa este o 
problemă globală, care conduce la dezintegrarea Uniunii Europene, un „aport” în acest sens fiind şi 
drama „Brexit-ului”. Liderii ţărilor din grupul celor mai industrializate şapte state G7 recunosc 
faptul, că „mişcările pe scară largă ale migranţilor şi refugiaţilor reprezintă o provocare mondială 
care necesită un răspuns mondial”[1]. 

Conform datelor ONU, pe glob sunt circa 244 mln. migranţi internaţionali, care locuiesc în 
afara ţărilor de reşedinţă, dintre care 72 mln. revin Europei. Criza migraţiei din Europa a apărut la 
începutul anului 2015, când a avut loc o creştere enormă a fluxului de refugiaţi din ţările Africii de 
Nord, Orientului Mijlociu şi Asiei de Sud. Această migraţie se deosebeşte nu numai după volum, 
dar şi după cauză, din migraţia economică transformându-se în politică.Conform informaţiei 
Înaltului Comisariat al ONU pentru Refugiaţi (UNHCR), majoritatea acestor persoane constituie 
„refugiaţi care au nevoie de apărare şi ajutor”. Prioritar, aceştia sunt migranţii constrânşi, care au 
părăsit regiunile deosebit de periculoase cu o situaţie politico-militară instabilă, inclusiv din 
Afganistan şi Siria, unde are loc războiul civil, şi Eritrea, ţară cu un drastic regim dictatorial [8].  În 
figura 1, sunt reprezentate datele OECD referitoare la ponderea refugiaţilor după ţările de 
provenienţă (plecare) în prima jumătate a anului 2015.  

 
Figura 1. Ponderea refugiaţilor după ţările de provenienţă, semestrul 1, anul 2015 

Sursa:https://wikipedia.org/wiki 
Conform datelor statistice ale UE, doar în anul 2015, 4,7 mln. persoane au imigrat în UE şi 

2,8 mln. au emigrat din UE. Circa 1,3 mln. de migranţi, dintre care mulţi din ţările afectate de 
conflicte precum Siria şi Irak, au cerut azil în UE. În mediu, 6000 persoane pe zi fugeau de războiul 
din Siria, din care peste o treime au primit azil în Germania [3]. Conform datelor Eurostat la data de 
01.01.2016 populaţia UE constituia 510,3 mil persoane, iar la data de 01.01.2017 numărul a crescut 
la 511,8 mil, în acelaşi timp sporul natural înregistrat fiind egal cu zero, deoarece numărul de 
naşteri (5,1 mil) s-a egalat cu numărul de decese. Aceste date ne vorbesc despre faptul că diferenţa 
de 1,5 mil persoane este cauzată de intrarea noilor migranţi în ţările europene. Numărul de azilanţi 
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înregistraţi oficial în ţările UE s-a triplat în ultimii şapte ani, iar ritmul de creştere a urcat la 45% în 
anul trecut, conform datelor Eurostat [10]. 

Deja de doi ani problema migraţionistă este pe agenda tuturor întâlnirilor de rang înalt din 
cadrul Uniunii Europene. Această problemă a generat contradicţii între liderii europeni, 
determinând limitele până la care sunt pregătiţi să colaboreze. Fenomenul migraţiei către Europa nu 
este unul nou, dar expandarea sa recentă a solicitat găsirea unor soluţii la nivelul guvernelor 
europene. Problemele securităţii ţărilor UE în urma actelor teroriste, asigurarea identităţii naţionale 
şi unităţii sociale devin prioritare în elaborarea politicii migraţioniste comunitare. Migraţia şi 
securitatea naţională se află într-o relaţie de interdependenţă, iar pentru a valorifica efectele pozitive 
şi de a minimiza pe cele negative este primordial de a elabora o politică migraţionistă adecvată 
situaţiei create.În viziunea noastră, evaluarea adecvată a ameninţărilor securităţii şi formarea unei 
poziţii active a statului, societăţii şi individului, orientată spre diminuarea riscurilor, este una dintre 
politicile majore ale statului. Prin urmare, asigurarea securităţii naţionale trebuie efectuată prin 
intermediul unei analize complexe, obiective şi prin previziunea ameninţărilor în toate domeniile, 
determinarea criteriilor securităţii naţionale, elaborarea mecanismelor de securizare a individului, 
societăţii şi statului. În condiţiile actuale, este evident faptul că securitatea naţională este un factor 
primordial al stabilităţii şi dezvoltării.Astfel, corelaţia migraţiei cu securitatea este bilaterală, 
deoarece această problemă are două aspecte importante: securitatea comunităţilor antrenate în 
fluxul migraţionist şi securitatea persoanelor ce formează aceste fluxuri. 

Până la semnarea Tratatului de la Maastricht şi Tratatului de la Lisabona, fiecare ţară-
membră a UE avea propria experienţă în relaţiile cu migranţii, reieşind din propriile interese 
naţionale. Dar situaţia din anul 2015 nu permitea soluţionarea problemei migraţiei în baza 
principiului sistemului european de azil (prima ţară a UE, pe teritoriul căreia a intrat migrantul, este 
obligată să examineze solicitarea de azil). În realitate, multe ţări din UE unilateral şi-au închis 
graniţele, astfel, afectând solidaritatea ţărilor din Zona Schengen. 

Potrivit Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţiune (OIM), au fost afectate excesiv Italia, 
Grecia, Cipru şi Spania de către migranţii şi refugiaţii sosiţi în Europa pe mare. Criza migraţiei 
impune soluţionarea colectivă, restabilirea solidarităţii din interiorul UE. În figura 2 sunt 
reprezentate datele pentru ţările primitoare (gazdă) de refugiaţi, în prima jumătate a anilui 2015.  
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Figura 2. Ponderea refugiaţilor după ţările-recipient (primitoare), semestrul 1, anul 2015 

Sursa:https://wikipedia.org/wiki 
Criza migraţionistă actuală a produs un şir de consecinţe negative pentru ţările UE, 

principalele din care sunt: 
• Suprasaturarea cu refugiaţi şi imigranţi;  
• Destabilizarea securităţii sociale; 
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• Creşterea ameninţărilor teroriste; 
• Sporirea ponderii economiei tenebre în UE; 
• Dependenţa de cerinţele Turciei pentru reţinerea fluxului crescând de refugiaţi; 
• Schimbarea identităţii europene; 
• Criza migraţiei pune în pericol Zona Schengen [9]. 
Preşedintele Consiliului Europei, Donald Tusk, a cerut sprijinul ţărilor G7 „ca acestea să se 

angajeze să-şi mărească ajutorul global pentru a satisface necesităţile imediate şi pe termen lung ale 
refugiaţilor şi ale ţărilor care le acordă adăpost” [3]. Comunitatea internaţională trebuie să 
recunoască faptul că Turcia, Liban şi Iordania vin în ajutor refugiaţilor, furnizându-le în realitate o 
asistenţă globală. G7 ar trebui să încurajeze instituţiile financiare internaţionale şi alţi donatori să-şi 
sporească ajutorul.  

Reieşind din faptul că fenomenul migraţiei influenţează toate ţările şi sistemele 
migraţioniste, în cercetarea problemelor acestuia este necesară accentuarea unor anumite aspecte: 

• Problema determinării autoidentităţii individului, în urma diviziunii lumii în „ai noştri” 
şi în „străini”; 

• Statele UE, în particular Germania, Franţa, Marea Britanie, sunt tradiţional atrăgătoare 
pentru imigraţie datorită nivelului înalt de trai; 

• Fiind membre ale UE, ţările nominalizate anterior, pe lângă politicile proprii în 
domeniul migraţiei, influenţează asupra elaborării standardelor politicii migraţioniste comunitare; 

• Elaborarea principiilor politicii migraţioniste le revine atât ţărilor-membre ale UE, cât şi 
principalei instituţii care se ocupă de problemele migraţiei – Consiliului Europei. 

În acelaşi timp, tema migraţiei şi a politicii migraţioniste rămâne la fel de actuală, în jurul ei 
nu încetează discursurile politice. Pierre Vimon, în articolul „Migraţia în Europa: depăşirea crizei 
de solidaritate”, afirmă că ţările UE sunt nevoite să-şi unească eforturile acolo unde, de obicei, 
acţionau pe cont propriu; ele sunt nevoite să elaboreze o politică comunitară unică, bazată pe 
solidaritate” [5]. 

În anul 2015, în urma declanşării situaţiei migraţioniste excepţionale, ţările comunităţii 
europene, pentru prima dată în istoria lor au fost nevoite să-şi unească eforturile pentru soluţionarea 
urgentă a problemei. În acelaşi timp, între acestea continuă să persiste divergenţe politice semnificative, 
în mare măsură acestea se reduc la refuzul multor ţări de a accepta un număr proporţional de migranţi, 
subminând, astfel, principiul unităţii europene şi ameninţând cu dezbinare. De exemplu, Slovacia, fostă 
ţară comunistă din Europa Centrală, cu 5,5 mil de locuitori, a depus o plângere la Curtea Europeană de 
Justiţie (CEJ) împotriva cotelor obligatorii de migranţi adoptate de UE. 

Uniunea Europeană simte necesitatea de o politică migraţionistă integră şi realistă, bazată pe 
unitatea ţărilor şi solidaritatea acestora. Pentru elaborarea unei astfel de politici, ţările UE sunt 
nevoite să soluţioneze un şir de probleme atât cu caracter obligatoriu, cât şi cu caracter de 
recomandare: 

- schema de repartiţie a migranţilor pe ţări; 
- acceptarea acestora pe termen scurt sau permanent; 
- limitarea libertăţii circulaţiei forţei de muncă. 
În februarie-martie 2016, Consiliul Europei a adoptat un set de măsuri pentru depăşirea 

crizei. A fost închis itinerarul migraţionist balcanic, intensificat controlul la graniţele externe ale UE 
şi încheiate acorduri cu Turcia, care rămâne ţară de tranzit pentru majoritatea refugiaţilor din 
Orientul Mijlociu şi din Africa. Datorită acestor măsuri, europenii au devenit stăpâni pe situaţie, iar 
fluxul migranţilor a scăzut semnificativ. Depăşind incertitudinea şi nesiguranţa, UE a reuşit să 
stopeze dezvoltarea crizei migraţiei. A fost restabilit în mare măsură controlul asupra frontierelor, 
asigurată diminuarea numărului migranţilor. De la începutil crizei, UE a alocat mai mult de 10 mlrd 
de euro pentru a soluţiona această problemă, oferind ajutor umanitar atât imigranţilor din spaţiul 
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comunitar, cât şi celor găzduiţi de Turcia, Liban, Iordania şi Irak, contribuind astfel la salvarea a 
câtorva milioane de persoane.  

Însă, principalele probleme au rămas nesoluţionate, deoarece persistă haosul din Orientul 
Mijlociu şi continuă migraţia legată de problemele economice din Africa. Politica migraţionistă 
astăzi se reduce doar la unele măsuri pe termen scurt. 

Reieşind din cele expuse, politica migraţionistă a UE până în prezent nu s-a constituit 
definitiv. În viziunea diplomatului francez Pierre Vimon, pentru a răspunde la provocările migraţiei, 
UE trebuie să depăşească două contradicţii: 1) a convinge toate ţările să acţioneze în comun acord, 
în domeniul în care fiecare îşi apără propriile interese; 2) a avea încredere în viabilitatea UE contrar 
modei politice care cere o atârnare sceptică faţă de Bruxelles. Pentru a depăşi aceste contradicţii, 
ţările europene au nevoie de solidaritate flexibilă atât în atingerea intereselor comune, cât şi a 
fiecărei ţări în parte. Solidaritatea flexibilă este cea mai bună cale de a susţine ideea unui destin 
comun şi de a diminua riscul scindării Europei [5]. 

Deciziile ce ţin de soluţionarea crizei migraţioniste au fost formulate de către Consiliul 
Europei în februarie-martie 2016: 

1. Ţărilor ce au primit principalul flux migraţional, în particular Grecia, UE le-a acordat 
susţinere financiară, ceea ce facilitează acordarea ajutorului material refugiaţilor, respectarea 
procedurilor de control frontalier şi acordarea azilului conform regulilor UE; 

2. Au fost acordate surse financiare suplimentare serviciilor de profil; Frontex, EASO; au fost 
create agenţii de pază a frontierelor externe maritime; 

3. UE a încheiat un acord cu Turcia, care stipulează drepturile şi obligaţiunile părţilor în legătură 
cu fluxul masiv de migranţi care se deplasează prin Turcia spre Europa, în schimb Turcia va 
obţine 6 mlrd de euro, regim liberalizat de vize, şi reînnoirea parteneriatului strategic cu 
Ancara.  

 
CONCLUZIE  

Este necesar de-a remarca, că dacă comparăm factorii economici şi politici ai procesului 
migraţionist, vom observa un paradox: pe de o parte, migranţii extind posibilităţile pieţei muncii a 
statelor europene, dar în acelaşi timp, ei agravează situaţia pe această piaţă, prin surplusul de ofertă 
de forţă de muncă. O sarcină suplimentară asupra bugetelor ţărilor UE au devenit ajutoarele sociale, 
achitate atât migranţilor de muncă, cât şi refugiaţilor.Şi invers, în aspect politic fluxurile 
migraţioniste intensive devin o provocare pentru stabilitatea europeană, prezentând o ameninţare 
fermă a securităţii naţionale. Practica a demonstrat, că guvernele europene, de regulă, modifică 
calitatea politicii migraţioniste doar în situaţia unor abateri decisive.Să presupunem, că situaţia 
anilor 2014-2015, care a scos migraţia pe prim plan în ordinea de zi, va deveni decisivă în 
reevaluarea priorităţilor ţărilor europene. Strategiile ţărilor UE pentru depăşirea situaţiei de criză nu 
pot fi calificate ca exhaustive: invers, ele au nevoie de schimbări structurale serioase, ce reflectă 
realiile actuale. 

Astfel, ritorica multiculturalismului, deja este recunoscută ca nerelevantă şi trebuie înlocuită 
cu preocuparea continuă a ţărilor de propria securitate internă. Acţiunile la nivel naţional trebuie 
susţinute de iniţiativele comunităţii UE. Cu părere de rău, soluţii eficiente în acest sens nu se 
observă în practică.Este important de menţionat şi faptul că ţările UE au schimbat, în grabă, politica 
migraţionistă a „uşilor deschise” cu politica „uşilor semiînchise”, delimitând imigranţii în baza 
veniturilor şi competenţelor, ceea ce diminuează potenţialul imigranţilor de muncă. Cu toate 
acestea, este imposibil de aplicat acelaşi tratament pentru refugiaţi, ce aduce în impas conducerea 
ţărilor UE şi puterilor migraţioniste.  

Aflându-se la hotarul Uniunii Europene, Republica Moldova trebuie să-şi revizuiască 
politicile pentru refugiaţi şi să impună reguli şi norme clare în conformitate cu principiile europene 
în acest domeniu. Sintetizând rezultatele studiului efectuat asupra politicii migraţioniste, accentuăm 
faptul că la elaborarea ei trebuie să stea principiul abordării complexe de reglementare a unui 
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spectru larg de relaţii economice, sociale şi politice generate de migraţie şi care asigură stabilitatea 
dezvoltării ţărilor de destinaţie şi de origine ale migranţilor.  
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Abstract 
 
In the XXIst century we still talk about the evolutive concept of globalization. In the end, we should understand if it’s a 
phenomenon that ignites research in technologies and evolves towards less developed areas of the world. Also, 
globalization could derail because of the environment, the social, economic and political spread could be seen as 
dangerous. These are some of the dilemmas that we have these days and we try to answer them in a clear and simple 
way during this paper.  
 
Introducere 

Plecând de la premisele acestui citat, realizăm că acest proces denumit în ultimul secol 
“globalizare” îşi are originile chiar de la începutul civilizaţiei, odată cu momentul când omul, în 
dorinţă sa de a cunoaşte mai mult şi de a avea cat se poate de mult migrează către ţinuturi mai 
bogate, în plin progres (Bran, et al., 2012). 

Globalizarea este termenul modern menţionat întâia oară de către Theodorov Levitt în 
lucrarea să ştiinţifică “Globalization and Marketing“ în anul 1980 şi este folosit la descrierea 
schimbărilor in toate societăţile că urmare a evenimentelor care au loc într-o anumita parte a 
globului şi au consecinţe din ce in ce mai vizibile asupra societăţilor si problemelor din toate părţile 
lumii ;chiar şi asupra ţărilor slab dezvoltate care nu manevrează aceste schimbări complexe şi 
neincetatate,dar mai ales asupra ţărilor în plin progres sau deja dezvoltate care par că înfloresc pe 
toate planurile sub amprenta iminentă a globalizării. (Bran, et al., 2012) 

Oamenii din întreagă lume se apropie mai mult că niciodată şi fizic dar şi psihic. Bunurile si 
serviciile care apar într-o tara vor fi promovate imediat in celelalte. Transferul si comunicarea 
internaţională sunt mai frecvente şi în curând vor deveni indispensabile. Pentru a descrie acest 
moment, ei folosesc termenul: ”era globalizării”. Fenomenul la scara largă afectează afacerile 
economice si exercita o influenta largă asupra societăţii. Creşterea ţărilor in curs de dezvoltare este 
principală cauza a globalizării si le aduce atât oportunităţi, cat si dezavantaje. Aceasta este cu 
siguranţă cea mai puternică sursa de schimbare din punct de vedere cultural, economic, politic si 
social in interiorul statelor si intre ele in lumea noastră. 

Acesta poate fi considerat un proces prin care tarile se apropie mai mult prin intensificarea 
contactelor, comunicării si comerţului pentru a crea un sistem global unic ”o Nouă Ordine 
Mondială”. 

Globalizarea că nivel de proces nu este un fenomen nou in experienţă umana, dar privind 
amploarea si acoperirea contemporana a fenomenului sunt fără precedent. Dacă privin în zilele 
noastre, criza economică pornită din SUA nu a lăsat niciun alt stat neafectat deoarece sistemele de 
tranzacţionare sunt foarte dependente unul de celălalt. 

Dat fiind ca globalizarea este un set complex de procese care afectează practic toate 
aspectele vieţii noastre de zi cu zi - arta, cultura, economia, politică, imigraţia, clima, sănătatea - 
studiile asupra globalizării ne arată fără ascunzişuri o multitudine de perspective umaniste, sociale 
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si ştiinţifice asupra formelor pe care le ia globalizarea, a forţelor care le modelează, a originilor lor 
istorice si a impactului lor asupra tuturor aspectelor vieţii indivizilor si comunităţilor. 

Fără să punem la îndoială acest lucru, secolele XVIII şi XIX au reprezentat şi reprezintă şi 
acum cele mai dinamice perioade si dense in strânsă legătură cu derularea faptelor istorice, sociale 
contradictorii si complexe, dar la fel de dramatice prin consecinţele proceselor si fenomenelor 
desfăşurate in plan spiritual, politico-militar, economic si social, care au condus la propagarea 
globalizării. Putem afirmă că este “secolul extremelor” in care omenirea a experimentat cele mai 
spectaculoase evoluţii, de la nimic la aproape tot, reuşind atât “sa oprească timpul în loc” şi să 
cunoască cel mai ridicat nivel al dezvoltării economice si culturale al civilizaţiilor, fapt simţit la 
prag foarte înalt şi astăzi. Dar este si secolul in care sute de milioane de oameni au fost victimele 
războaielor, revoluţiilor din diferitele domenii şi pornind din diferite ideologii fie reliogioase, 
etnice, politice etc 

Globalizarea este un concept foarte des utilizat pentru caracterizarea stării actuale a 
economie ila nivel mondial, însă este înţeles diferit de fiecare om din pricina percepţiei asupra 
evenimentelor întâmplate în viată noastră. Unii îl percep că pe o uniformizare complexă şi 
completă, alţii, dimpotriva, că o diversificare în sens râu de proporţii, bazată pe respectarea unor 
principii comune impuse.  

Aceasta este prezentata sub forma unui fenomen specific sfârşitului de secol si de mileniu, 
globalizarea – sau cel puţin unele dintre dimensiunile sale are la baza o lungă istorie. Sub acest din 
urma aspect, globalizarea reprezintă consecinţa aproape naturala al cursului tot mai accelerat 
imprimat istoriei, prima Revoluţie Industrială. 

Ceea ce deosebeşte fenomenul contemporan al globalizării de precedentele procese de 
integrare de la prima sa aparitie sunt: – scara (anterior fiind regională, actual mondială); – ritmul 
schimbărilor lent dar sigur la inceput, iar acum foarte accelerat de o perioada de 40-50 de ani 
sprijinirea într-o mai mare măsură pe progresul tehnologic decât înainte, cu impact imediat si 
ireversibil asupra condiţiilor vieţii cotidiene. 

Odată cu apariţia Revoluţiei Industriale globalizarea prinde contur cat mai accentuat, odată 
cu descoperirea de noi teritorii şi fluxuri migratoare. Dar cel mai interesant este dezvoltarea 
sincronizată cu progesul tehnologic prin care muncă manuală a fost înlocuită cu maşinismul. In 
acest proces mecanizat, muncitorului, adică celui mai important actor în mondializare ii revine rolul 
de supraveghere, reglare si alimentare a maşinii si control al calităţii. Revoluţia industrială a avut că 
efect creşterea producţiei, îmbunătăţirea calităţii vieţii şi conştientizarea omului că poate deţine mai 
mult capital, mai multă putere, ceea ce l-a făcut să se sacrifice pe el însuşi pentru a duce o viată 
plină satisfacţii (Bran, et al., 2012). 

Abia după sfârşitul celui De-al Doilea Război mondial putem avea în vedere despre un avânt 
extraordinar al globalizării; atunci când procesul a devenit în realitate fenomen la scara largă (sau 
când lumea a devenit conştientă de el într-adevăr) , o creştere alarmantă şi extrem de satisfăcătoare 
la nivelul ţărilor bogate .De acum ne putem gândi la globalizare că la o uniune între naţiuni care are 
că scop reorganizarea graniţelor naţionale şi transpunerea lor într-una singură prin care se pot face 
anumite transferuri :de forţă de munca denumită”furtul creierelor” sau furt intellectual , apoi 
uniformizarea taxelor din păcate pentru statele mai puţin dezvoltate care nu pot ţine pasul statelor 
opulente ,stabilirea unor norme standard care au impact nu tocmai eficient în ţările slab 
dezvoltate.Lipsa de capital rezultă dezintegrarea mediului , populaţia în scădere, mortalitate 
crescută (Bran, et al., 2012). 

Haosul cu care ne confruntam astăzi reiese din faptul ca, pornind de la dezvoltarea pe cele 
mai importante planuri: economic şi tehnologic, ale cârei origini provin in special din Statele Unite 
ale Americii, face că diferenţele de potenţial ale tuturor ţărilor să creeze o aşa numită cursa în goana 
după profit şi putere (Bran, et al., 2012). 

Imediat după aceasta expansiune a fenomenului ,cruntă realitate ne arată două ipostaze 
asimetrice clar :ţările dezvoltate asmilieaza cele mai importante beneficii (eficientă economică, 
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infrastructura,civilizaţie ceva mai superioară ) pe când ţările slab dezvoltate par că regresează din 
toate punctele de vedere şi rămân îndatorate ţărilor luxuriante.Pe de-o parte există o cultura 
universal benefică tuturor ,iar de pe cealaltă baricada cultura societăţilor dispare şi devine un 
spectacol care aduce profit ,însă nu lor .De aici putem concluziona faptul că acest concept al 
globalizării este doar o faţadă după care se ascunde singurul motiv :cine deţine capital ,obţine 
profit,cine nu deţine ,se îndatorează (Bran, et al., 2012). 

Obiectivele declarate ale globalizării se concretizează într-unul singur: sistem de guvernare 
mondială şi o societate mondială cu reguli universale şi gândire la unison. Însă există o singură 
întrebare. Oare cui îi este benefică aceasta transformare a tuturor guvernelor naţionale într-unul singur 
mondial de fapt? Ţărilor bogate care îşi permit să treacă prin tranziţii sau ţărilor sărace care trebuie să 
se îndatoreze pentru a trece prin tranziţii? Aceasta paradigmă societăţii globale de astăzi pe care o 
vom dezbate în continuarea acestei lucrări cu argumente solide şi întemeiate (Bran, et al., 2012). 
 
Viziunea Cubului de la Roma: globalizarea percepută că depedenta intre ţări la nivel 
mondial, fără frontiere naţionale 

 Menirea acestei organizaţii este de a se comportă asemenea unui stimulent  mondial, 
indiferent de interesele şi tendinţele politice, ideologice sau de mediul de afaceri existente. 

Clubul de la Roma este format din personalităţi foarte influente, cu o deosebită educaţie in 
diverse şi vaste domenii si care au principalul obiectiv de a dezvoltă gândiri corecte şi sănătoase in 
privinţă globalizării şi de a luptă prin acest intermediu împotriva globalizării. Din aceasta 
organizaţie fac parte oameni de ştiinţă, economişti vestiţi, înalţi funcţionări din mediul internaţional, 
preşedinţi sau foşti preşedinţi ale diferitelor state, oameni care provin din mediile de afaceri etc. De 
altfel, Clubul îşi aduce aportul la rezolvarea celor mai alarmante problem globale: fie ele sociale, 
economice, politicie, tehnologice, de mediu, chiar şi culturale şi chiar  psihologice, una dintre cele 
mai controversate enigmepe care lumea le are de înfruntat, deoarece schimbarea trebuie făcută de la 
acest nivel ,dar este şi cel mai dificilă schimbare de la cel mai dificil nivel.  

Omul de ştiinţă Bertrand Schneider, secretarul general al celebrului “Club de la Roma”, 
apreciază ca “globalizarea” constituie în realitate o înclinaţie care transpune trepatat in economia 
mondială, în politică, în viată socială şi celelalte domenii de care depinde omul, tendinţă care 
schimbă enorm traseul dezvoltării societăţii actuale informaţionale.  

În idea că informatizarea acestei societăţi consumiste se aprofundează cu fiecare aspect pe care-l 
disecam mai de-aproape, există mari semne de întrebare referitoare la modul şi eficienţă modului actual 
de guvernare la nivelul fiecărui stat membru al acestei “mascarade” şi nu în ultimul rand la capacitatea 
oamenilor care iau deciziile finale. Autorul susţine că mondializarea presupune mai mult decât 
interdependentă între statele naţionale, încât nu se mai ştie sigur dacă acestea au într-adevăr libertatea de 
mişcare presupusă în direcţia economiei, ci este în realitate o economie impusă. 

De o foarte mare relevantă se prezintă şi următoarele precizări. Primă dintre ele o reprezintă 
idea cum că din punct de vedere geografic, acest fenomen nu este un fenomen atotcuprinzător, 
deoarece există o mulţime de ţări foarte sărace şi puţine în curs de dezvoltare care nu pot participă 
la “bunăstarea” lumii deoarece nu se pot ajută nici pe ele. Toate părţile existentei umane se include 
într-una singură, iar omul din păcate face toate demersurile că să se extindă rapid fără a ţine cont se 
consecinţele pe termen lung. 

În concluzie, sintetizând toate cele menţionate mai sus, globalizarea: 
 este produsul general de dependent ţărilor fără frontier naţionale, 
 revoluţia informaţională accelerează la nivel maxim procesul globalizării; 
 cuprinde economia; 
 Cultura universală 
 Reprezintă toate tipurile de relaţii umane 
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Atitudini şi abordări ale globalizării 
Odată ce globalizarea este un fenomen atât de complex, neomogen, cu niveluri de dezvoltare 

şi abordări diferite din toate punctele de vedere, cu schimbări haotice şi din păcate ireversibile, care 
evident se aprofundează cu fiecare eveniment în parte, nu îl putem defini concret. De fapt, nu putem 
include o sumedenie de caracteristici într-o singură definiţie de doar câteva rânduri. 

Abordările şi atitudinile despre acest proces diferă într-adevăr şi sunt uneori situate la poli 
opuşi. Deşi dacă privim printre rânduri putem afirmă cu argumente bine întemeiate că 
mondializarea este în antiteza chiar cu ea însăşi, deoarece în măsură în care ajută ţările deja 
prospere să deţină monopolul asupra dezvoltării mondiale, în aceeaşi măsură destabilizează ţările 
subdezvoltate şi le îndreaptă alarmant către un regres continuu (Bodislav, 2015). 

Joachim Wilmeyer afirmă că participarea la crearea performantei, de fapt, dreptul la 
performantă, egalitatea şanselor tuturor, finanţarea echitabilă,echitatea între generaţiile umane la 
nivelul satisfacerii nevoilor fundamentale; numai în urma acestor accepţiuni, putem să 
concluzionăm în mod pozitiv că numai prin intermediul globalizării putem avea un mediu perfect 
echitabil din toate punctele de vedere, trebuie numai acceptată că o schimbare benefică şi 
întâmpinată deschis, nu cu rezistentă. Un lucru interesant de observat este că dacă prin absurd 
globalizarea s-ar fi putut manevra de către toate ţările că un tot unitary, într-adevăr satisfacerea 
nevoilor fundamentale ar fi completă. 

De pe cealaltă baricada, UNESCO afirmă că modul în care globalizarea îşi revarsă efectele 
exclusiv negative asupra noastră că societate, nu este în relaţie direct proporţională cu schimbările 
de pe piaţă turbulentă, ci acestea sunt efectele care apar în urma modului defectuos şi chiar 
dezastruos în care guvernarea ţărilor respective îşi face simţită prezentă. După cum am precizat mai 
sus, în evoluţia acestui fenomen există mai mulţi actori implicaţi din diferite domenii de activitate 
(economie, cultura, societate etc.) ce încearcă să încline balanţă în favoarea obţinerii de profit, adică 
în detrimentul personal fără să tina cont de interesele reale ale indivizilor (Bran, et al, 2012). 

În anul 1966 pentru a înţelege în adâncurile ei “tenebroase” globalizarea, Marshal McLuhan 
a introdus un exerciţiu de gândire foarte eficient cu rezultate puţin spus demoralizante: dacă 
populaţia globului s-ar reduce la un singur sat cu doar 100 de locuitori care s-ar numi reprezentativ 
”sat global ” acesta ar arată cam aşa 70%  dintre persoane ar fi analfabete, 50% dintre acestea ar fi 
flamande şi ar există un singur intelectual. Se intuieşte uşor de partea cui este puterea şi cine 
domină întreaga “comunitate” (Bran, et al., 2014). Mai sunt două observaţii interesante, cum că: 
80% dintre acestea au condiţii proaste de viată şi asigură bunăstarea a 6% adică exact starea în care 
se găsesc majoritatea naţiunilor de astăzi, doar reduse la un număr foarte mic de persoane (Bran, et 
al., 2012). 

După cum observăm aceste atitudini favorabile sau mai puţin favorabile asupra termenului 
de globalizare, concluzionăm că evident singură entitate sau mai degrabă instituţie care poate face 
diferenţă în acest caz este statul. Statul trebuie să asimileze condiţiile “impuse” sau oferite în 
condiţii de globalizare si să le filtreze conform tradiţiilor şi specificului sau (economic, cultural, 
social etc.) şi chiar conform interesului sau. În primul rand el trebuie să gestioneze grijile care apar 
în urma acestui fenomen, haosul care se creează, nevoile care apar pentru viitorul apropiat şi 
îndepărtat şi dezvoltarea de planuri şi strategii viabile pe termen lung (Bran, Ioan, 2009). 

 
CONCLUZIE  

În cazul ţărilor cu o economie precară statul pierde mult din puterea de concentrare asupra 
obiectivelor principale către care tara ar trebui teoretic să se îndrepte şi îşi canalizează forţele de 
dezvoltare spre interesul oamenilor care sunt la cârmă. Aşadar putem spune că nu se permite dezvoltarea 
ţărilor de acest tip, tocmai pentru a fi dependente de cele care prospereaza. Se poate concretiza aceasta 
afirmaţie prin faptul că în ţările slab dezvoltate este caracteristică creşterea inflaţiei şi demoralizarea 
cetăţeanului de rand care se simte neajutorat şi clachează (Bran, et al, 2012). 
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Că reacţie la efectele acestea negative resimţite la nivelul majorităţii naţiunilor s-a “înfiinţat” 
dacă putem spune aşa “mişcarea antiglobalizare”. 

 O primă abordare ce reiese dintr-o privire fugitivă asupra globalizării, este cel de 
internaţionalizare sau mondializare. Din această perspectiva, termenul de “global” este un alt 
termen pentru a descrie relaţiile dintre state, iar „globalizarea” înseamnă o creştere a 
interdependentelor şi schimburilor internaţionale. În acest sens, Paul Hirst şi Grahame Thompson au 
abordat globalizarea în termeni de „fluxuri largi şi în continuă creştere ale comerţului şi investiţiilor 
de capital între ţările lumii“ (Bran, et al, 2012). Evident că o asemenea „globalizare” poate fi 
identificată în marile fluxuri între diferite ţări şi sub aspectul populaţiei, mesajelor şi ideilor. Astfel, 
globalizarea se referă la creşterea interacţiunilor şi interdependentelor dintre popoare/oameni din 
diferite ţări”. A doua abordare teoretic identifică globalizarea cu modernizarea sau occidentalizarea, 
în special în forma ei „americanizată”. Urmând această idee, globalizarea este dinamică, evoluând, 
dacă putem spune aşa mai repede că omenirea. (Bran, et al, 2012). 

O a treia abordare identifică globalizarea cu universalizarea. Când Oliver Reiser şi B. 
Davies au inventat cuvântul ”globalizare” în anul 1940, aveau în minte „universalizarea” şi 
prevesteau o contopire a tuturor culturilor de pe glob şi transpunerea lor într-una singură.În aceasta 
accepţiune,global înseamnă peste tot în lume, iar globalizare este procesul de răspândire a 
diferitelor idei,descoperiri în materie de ştiinţă,dar mai ales a unei culturi universale în cadrul 
popoarelor din toate colturile lumii. Pe scurt, înseamnă “stâlcirea” naţiilor, amestecarea şi pierderea 
culturilor naţionale, ceea ce da sens unui popor la Facerea Lumii şi până acum. Aici putem adduce 
în discuţie tehnologizarea tuturor proceselor, calendarul Gregorian, automobilele şi dependent de 
aceasta inudstrie şi nu numai (Bran, 2012). 

Ultimă accepţiune privind globalizarea este aceea care identifică acest proces cu 
“deteritorializarea”. Plecând de la aceasta premise putem spune că unul dintre cele mai bine stabilite 
scopuri implică o “reconfigurare geografică” pentru că graniţele teritoriale să nu mai delimiteze un 
spaţiu social reprezentativ unei ţări, ci să existe un spaţiu global, unitar, fără caracteristici singulare, 
fără a se ţine cont de individual care are nevoie de recunoaşterea individuală. Anthony McGrew şi 
P. G. Lewis care se pare că au perceput acest lucru la unison, afirmă că: „Globalizarea se referă la 
sporirea legăturilor dintre statele şi societăţile care iau parte în prezent din sistemul mondial. Acesta 
descrie procesul prin care evenimentele, deciziile şi activitaitile desfăşurate într-o parte a lumii au 
consecinţe semnificative pentru indivizi şi comunităţi situate la distante mari una fata de cealaltă” 
(Bran, et al., 2012). 

Un ultim lucru ar fi de spus în acest context, cum să acest fenomen atrage păreri pro cat şi 
contra. Însă singurul mod prin care putem evalua adevărată fata a globalizării este prin dezbaterea 
tuturor domeniilor în care aceasta îşi face apariţia si să tragem concluziile în mod cat mai obiectiv. 
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Abstract 
 
This article is oriented to reflect the characteristics of the labor market on which main actors are the young people of 
Moldova. There have been designated the main issues and the disadvantages that meet young people of Moldova, 
generated by the economic crisis and the last hour opportunities.  
Simultaneously, in order to provide a comparative analyze, the author is referring to the main trends of the European 
Union labor market in the field of young people employment.   
Finally, a range of conclusions concerning the ways of improvement of these issues are presented, as well as a series of 
recommendations for reducing the disadvantages of Moldovan young people on labor market.  
 
Key words: labour market, unemployment, youth unemployment ratio, employment opportunities, demand on market 

labour, economic crisis.  
 

JEL CLASSIFICATION: A20 
 
Populaţia unei ţări reprezintă factorul de bază pe care se bazează succesul şi bunăstarea sa 

economică. Iar populaţia tânără, cuprinsă între vârstele de 15-24 ani, reprezintă forţa de muncă de 
perspectivă imediată, care în scurt timp va deveni pilonul societăţii în ceia ce priveşte producţia de 
bunuri şi servicii utile. Din diverse motive această categorie a populaţiei active este una foarte 
vulnerabilă atât la nivel mondial, cit şi cel european şi local.  

Integrarea tinerilor pe piaţa forţei de muncă, educaţia şi dezvoltarea abilităţilor acestora sunt 
esenţiale la realizarea unui mediu socioeconomic prosper, durabil şi echitabil la nivel mondial. Astfel, 
şomajul tinerilor devine o temă tot mai des invocată în discuţie din mai multe considerente: paralel cu 
înrăutăţirea gravă a principalilor indicatori care reflectă situaţia tinerilor pe piaţa globală a muncii, 
cota tinerilor în numărul total al populaţiei este în continuă scăderea determinând accentuarea 
fenomenului de îmbătrânire a populaţiei. Cele mai ”bătrâne” regiuni ale globului, adică unde tinerii 
sunt ”minoritatea” populaţiei, sunt ţările dezvoltate şi Uniunea Europeană – cuprinzând de facto acele 
ţări care pot asigura cel mai înalt nivel de studii şi nivel decent de trai, dar cuprind cel mai restrâns 
număr al tinerilor. Nenumărate surse contestă instabilitatea generală propagată începând cu primele 
semne ale crizei economice mondiale, dar care poate fi şi actualmente urmărită pe piaţa muncii cu 
referire în special la cazul tinerilor. În anul 2016, se estimează că tinerii au reprezentat peste 35% din 
şomerii populaţiei la nivel global, în timp ce mai mult de o treime din tineri din ţările emergente şi în 
curs de dezvoltare trăiesc în sărăcie extremă sau moderată, având un loc de muncă, subliniindu-se 
incidenţa ridicată a locuri de muncă slab remunerate în rândul tinerilor [1]. 

În timp ce creşterea economică globală este aşteptată să urce în 2017 la 3,5%, schimbare 
rapida a mediul extern induce incertitudine pe pieţele financiare şi deciziile de investiţii, nu în 
ultimul rând după inevitabilitatea faptului că Regatul Unit va părăsi Uniunea Europeană (UE) ca 
rezultat al referendumului naţional. O reechilibrare reuşită a economiei chineze, o redresare rapidă a 
ţărilor emergente cheie şi investiţii mai mari în ţările dezvoltate vor fi cruciale în ceia ce priveşte 
relansarea creşterii economice prognozate pentru anul 2017(FMI, 2016). 

În acest context, perspectivele pieţei globale a forţei de muncă rămân tulbure şi se pot 
agrava. Perspectivele sunt deosebit de îngrijorătoare pentru tinerii pentru care rata şomajului va 
atinge 13,1% în 2016 (de la 12,9% în 2015) după semne moderate de ameliorare între 2013 şi 2015 
(OIM, a.2015). Această creştere, la nivel global, se traduce prin 71 de milioane de şomeri tineri în 
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întreaga lume, ceia ce constituie, în mărime absolută, o creştere cu o jumătate de milion a numărului 
de şomeri tineri, comparativ cu anul precedent.. 

În plus, se estimează că aproximativ 156 de milioane de tineri angajaţi, sau 37,7% din tinerii 
care lucrează în ţările în curs de dezvoltare trăiau în sărăcie extremă sau moderată în 2016 (adică 
trăiesc pe mai puţin de 3,10 USD pe zi) . 

Reducerea şomajului în rândul tinerilor prin îmbunătăţirea accesului la oportunităţi de 
muncă stabile rămâne cheia obiectiv în ţările dezvoltate, unde se aşteaptă ca rata şomajului în rândul 
tinerilor să rămână la cel mai înalt nivel în termeni globali - la 14,5% în 2016 şi 14,3% în 2017 -
tendinţa descendentă care a început în 2013, când şomajul în rândul tinerilor a fost aproape de 
17,5%. Rata şomajului în rândul tinerilor în ţările emergente urmează să crească de la nivelul din 
2015, ajungând la 13,6% în 2016 şi 13,7% în 2017 – traducându-se prin 0,6 milioane de tineri 
şomeri în plus faţă de 2015. În ţările în curs de dezvoltare, rata şomajului în rândul tinerilor a 
crescut modest până la 9,5% în 2016 şi apoi a scăzut în anul următor până la nivelul din 2015. Cu 
toate acestea, având în vedere cohorta crescândă a tinerilor oamenii de pe piaţa forţei de muncă, 
numărul tinerilor şomeri în ţările în curs de dezvoltare va creşte cu o jumătate de milion între 2015 
şi 2017(tab.1). 

Tab.1 Rata şomajului în rândul tinerilor pe grupuri de ţări, perioada anilor 2007-2017 
 Rata şomajului, % Tineret aflat în şomaj, 

milioane 
Grupuri de ţări Trend anii 

2007-2014 
2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Mondial  12,9 13,1 13,1 70,05 71,0 71,0 
Ţări dezvoltate  15,0 14,5 14,3 10,2 9,8 9,6 
Ţări emergente  13,3 13,6 13,7 52,9 53,5 53,5 
Ţări în curs de 
dezvoltare 

 9,4 9,5 9,4 7,4 7,7 7,9 

Sursă: WORLD EMPLOYMENT SOCIAL OUTLOOK, ILO,2016 
 
Faptul că rata şomajului la tineri în ţările emergente şi în curs de dezvoltare sunt mai scăzute 

decât ratele corespunzătoare din ţările dezvoltate nu reflectă condiţii mai favorabile pe piaţa muncii 
în aceste regiuni; în schimb, indică faptul că tinerii din aceste ţări trebuie să lucreze adesea, la locuri 
de muncă de slabă calitate şi slab plătite, pentru a asigura necesităţile de bază ale vieţii pentru ei 
înşişi şi pentru ei familiile lor. Această problemă este deosebit de acută în ţările în curs de 
dezvoltare, unde aproape trei sferturi din totalul tinerilor angajaţi (aproape 54 de milioane în 2017) 
trăiesc la pragul de 3.10 USD pe zi. Provocarea fundamentală în ţările emergente şi în curs de 
dezvoltare totuşi a devenit îmbunătăţirea calităţii locurilor de muncă disponibile pentru majoritatea 
tinerilor care lucrează deja dar sunt sub-angajaţi sau muncesc informal. 

Examinând trendurile în ce priveşte şomajul în rândul tinerilor în diferite regiuni ale 
globului, constatăm că acesta este în creştere, în mare parte datorită încetinirii semnificative a 
creşterii economice în unele ţări emergente care au o pondere semnificativă în economia mondială. 
Cu toate acestea, o privire mai atentă la imaginea globală, relevă o eterogenitate semnificativă a 
şomajului în rândul tinerilor. În special, creşterea ratelor şomajului înregistrată în anul 2016, cifrele 
globale par să se datoreze creşterii numărului de tineri din America Latină şi Caraibe, Asia Centrală 
şi de Vest, Asia de Sud-Est şi Pacific. În marea majoritate a celorlalte regiuni, rata şomajului în 
rândul tinerilor a rămas relativ stabilă, cu scăderi nesemnificative în Europa şi America de Nord. 

Se estimează că şomajul în rândul tinerilor va scădea Europa de Est, în ciuda recentelor 
evoluţii economice nefaste ale Federaţiei Ruse. Şomajul în rândul tinerilor din regiune este estimat 
să atingă 16,6% în 2016, cu jumătate de punct procentual mai puţin decât în 2015, cu o scădere 
suplimentară până la 16,2% aşteptată în 2017(tab.2). 
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Tab.2 Rata şomajului în rândul tinerilor, la nivel global, anii 2007-2017 

Regiune  Rata şomajului, % Tineret aflat în şomaj, 
milioane 

 Trend anii 
2007-2014 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Mondial  12,9 13,1 13,1 70,05 71,0 71,0 
Africa  40,3 40,2 40,0 14,8 15,0 15,3 
Americile   27,2 28,3 28,8 11,5 12,1 12,2 
Statele Arabe  30,6 30,6 29,7 2,6 2,7 2,6 
Asia  33,9 34,6 35,4 33 32,9 32,9 
Europa şi Asia 
Centrală 
-Asia centrală şi 
de Vest 

       
 16,6 17,1 17,5 2,1 2,1 2,2 

-Europa de Est  17,1 16,6 16,2 2,0 1,8 1,7 
- Europa de Nord, 
Sud şi Vest 

 20,6 19,7 18,9 4,5 4,3 4,1 

Sursă: WORLD EMPLOYMENT SOCIAL OUTLOOK, ILO,2016 
 
Şomajul în rândul tinerilor Uniunii Europene  
Ratele şomajului în rândul tinerilor sunt în general mult mai mari, chiar dublu sau mai mult 

decât dublu, decât ratele şomajului pentru toate vârstele. Rata şomajului în rândul tinerilor din UE-28 
a scăzut brusc între 2005 şi 2007, atingând valoarea minimă (15,1%) în primul trimestru al anului 
2008. Criza economică, cu toate acestea, a lovit grav în tineri. Din al doilea trimestru al anului 2008, 
rata şomajului în rândul tinerilor a avut o tendinţă de creştere în punctul maxim atins 23,9% în primul 
trimestru al anului 2013, înainte de a se retrage la 19,7% la sfârşitul anului 2015 [2].  

Ratele înalte ale şomajului în rândul tinerilor reflectă dificultăţile cu care se confruntă tinerii 
în căutarea jobului. Cu toate acestea, acest lucru nu înseamnă neapărat că grupul şomerilor cu vârste 
cuprinse între 15 şi 24 de ani este mare, întrucât mulţi tineri studiază cu normă întreagă şi în acelaşi 
timp sunt în căutare de job. Tabelul 3 arată că cel mai afectaţi de criza economică sunt tinerii din 
Grecia, înregistrând valori foarte ridicate pe parcursul ultimilor 5 ani (în mediu 25%) şi Spania cu 
23%, în medie.  

Tab.3 Rata şomajului în rândul tinerilor din ţările UE, anii 2007-2016, % 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
EU-28 7,2 7,0 9,0 9,6 9,7 10,5 10,9 10,2 9,4 8,5 
Belgia 7,5 7,0 7,9 8,3 7,2 7,6 8,4 8,5 8,5 7,8 
Bulgaria 6,9 5,6 6,8 10,3 11,3 12,3 13 11,4 9,2 7,6 
Republica 
Cehă 

5,3 4,4 6,7 7,3 6,7 7,0 7,0 6,1 5,1 4,0 

Danemarca 3,8 3,4 6,0 7,5 7,6 7,5 7,0 6,6 6,2 6,2 
 Germania 8,5 7,4 7,6 7,0 5,8 5,4 5,2 5,0 4,6 4,1 
Estonia 4,6 5,5 13,5 16,7 12,3 10,0 8,6 7,4 6,2 6,8 
Irlanda 4,7 6,4 12,0 13,9 14,7 14,7 13,1 11,3 9,4 7,9 
Grecia 8,4 7,8 9,6 12,7 17,9 24,5 27,5 26,5 24,9 23,6 
Spania 8,2 11,3 17,9 19,9 21,4 24,8 26,1 24,5 22,1 19,6 
Franţa  8,0 7,4 9,1 9,3 9,2 9,8 10,3 10,3 10,4 10,1 
Croaţia 9,9 8,6 9,3 11,8 13,7 15,8 17,4 17,2 16,1 13,3 
Italia  6,1 6,7 7,7 8,4 8,4 10,7 12,1 12,7 11,9 11,7 
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Cipru 3,9 3,7 5,4 6,3 7,9 11,9 15,9 16,1 15,0 13,1 
Letonia 6,1 7,7 17,5 19,5 16,2 15,0 11,9 10,8 9,9 9,6 
Lituania  4,3 5,8 13,8 17,8 15,4 13,4 11,8 10,7 9,1 7,9 
Luxemburg 4,2 4,9 5,1 4,6 4,8 5,1 5,9 6,0 6,5 6,3 
Ungaria 7,4 7,8 10,0 11,2 11,0 11,0 10,2 7,7 6,8 5,1 
Malta 6,5 6,0 6,9 6,9 6,4 6,3 6,4 5,8 5,4 4,7 
Olanda 4,2 3,7 4,4 5,0 5,0 5,8 7,3 7,4 6,9 6,0 
Austria 4,9 4,1 5,3 4,8 4,6 4,9 5,4 5,6 5,7 6,0 
Polonia 9,6 7,1 8,1 9,7 9,7 10,1 10,3 9,0 7,5 6,2 
Portugalia 9,1 8,8 10,7 12,0 12,9 15,8 16,4 14,1 12,6 11,2 
România 6,4 5,6 6,5 7,0 7,2 6,8 7,1 6,8 6,8 5,9 
Slovenia 4,9 4,4 5,9 7,3 8,2 8,9 10,1 9,7 9,0 8,0 
Slovacia 11,2 9,6 12,1 14,5 13,7 14,0 14,2 13,2 11,5 9,6 
Finlanda 6,9 6,4 8,2 8,4 7,8 7,7 8,2 8,7 9,4 8,8 
Suedia 6,1 6,2 8,3 8,6 7,8 8,0 8,0 7,9 7,4 6,9 
Marea 
Britanie 

5,3 5,6 7,6 7,8 8,1 7,9 7,6 6,1 5,3 4,8 

Sursa: Eurostat  
 
Cel mai bine la capitolul de angajare a tinerilor în Uniunea europeană stau Cehia, cu 4,0% în 

anul 2016 şi Germania cu 4,1 în acelaşi an. România şi ea stă destul de bine la acest capitol, 
înregistrând o pondere de 5,9% în 2016.  

Şomajul în rândul tinerilor în Republica Moldova  
Republica Moldova se află de mai mult de douăzeci de ani într-o situaţie economică 

paradoxală numită tranziţie. Eforturile depuse pentru stabilizarea situaţiei şi dezvoltarea economică 
a ţării au arătat prin criza mondială volatilitatea principalilor indicatori macroeconomici şi 
dependenţa acestora de multiplii factori externi (remitenţe, activităţile de export-import, 
instabilitatea valutelor străine etc.). Situaţia tinerilor pe piaţa muncii din Republica Moldova este 
caracterizată de două dezavantaje esenţiale: calitatea sistemului educaţional vis-a-vis de cererea pe 
piaţă (1) şi perspectivele (2). Primul se referă la calitatea nesatisfăcătoare a studiilor din Moldova, 
care, aşa cum se obişnuieşte a spune, pregăteşte şomeri şi nu forţă de muncă. Necorespunerea 
specialiştilor care absolvesc facultăţile cu cererea de pe piaţă duce la descurajarea studenţilor în a 
depune efort pe durata anilor de studii. Pe de altă parte perspectivele post-absolvire (condiţiile de 
muncă, salariul, condiţiile de viaţă vis-a-vis de preţurile moldoveneşti) contribuie dublu la 
descurajarea tinerilor, paralele cu încurajarea căutării opţiunilor de a părăsi ţara. Finalmente, 
potenţialul uman, cel cu care se mândreşte Republica Moldova nu doar că este nevalorificat 
suficient, dar şi încurajat către aşa-zisul exod de creieri. 

Actualmente în Republica Moldova, conform datelor Biroului Naţional de Statistică, circa 
1316,0 mii persoane constituie populaţia economic activă a ţării. Numărul total al şomerilor 
constituie peste 45 700 persoane, fiind în scădere faţă de trimestrul doi al anului 2016. [4] Conform 
aceleiaşi surse: rata şomajului la nivel de ţară a înregistrat valoarea de 3,5% (tr.II, 2017), în 
rândurile tinerilor (15-24 ani) constituind - 10,1%. În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a 
atins cota de 6,2% (fig.1) 
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Fig.1 Tendinţa şomajului în rândul tinerilor în comparaţie cu tendinţa şomajului pe ţară, 

perioada 2007-2017, Sursa: BNS 
 
Efectul unei crize economice este mai îndelungat pentru grupul de tineri. Chiar dacă 

economia în ansamblu îşi revine în ultimii ani şi sunt create noi locuri de muncă, tinerii sunt 
defavorizaţi. Oferta braţelor de muncă pe piaţă este mare şi cuprinde categoria persoanelor adulte 
care au experienţă şi, prin urmare, mai multe şanse de a căpăta un loc de muncă. În afară de 
experienţă, tinerii şomeri sunt defavorizaţi în comparaţie cu alte grupe de vârsta şi prin faptul că, în 
medie, au un nivel mai scăzut de educaţie. Jumătate din şomerii cu vârstă de 15-24 ani au abandonat 
sistemul de învăţământ după gimnaziu sau liceu. Ponderea şomerilor cu vârsta de 25-34 ani care au 
un nivel superior de instruire (secundar profesional, mediu de specialitate sau superior) este de 54%, 
aceasta fiind mult mai mare pentru celelalte categorii de vârstă. 

Cauzele ratei înalte a şomajului în rândurile tinerilor şi totodată a dificultăţilor întîmpinate 
de ei la prima angajare pot fi clasificate în patru grupuri mari [6]:  

• Cauze ce ţin de nedorita angajatorului de a angaja tineri absolviţi; 
• Cauze ce ţin de informarea scăzută a tinerilor despre oportunităţile pieţei de muncă;  
• Problema lipsei locurilor de muncă suficiente şi atractivitatea scăzută a locurilor de muncă 

vacante existente;  
• Nedorita unor tineri de a se angaja.  
Primul set de cauze – angajatorul defavorizează tinerii la angajare – ţine atât de procesele 

fireşti ale economiei de piaţă, cit şi de discrepanţa semnificativă atestată la capitolul educaţie - piaţa 
muncii în Moldova. Există evidenţe considerabile/sigure care demonstrează că tinerii sunt 
defavorizaţi pe piaţa muncii. Lacunele din sistemul de învăţământ reduc perspectivele tinerilor, 
lăsând-i nepregătiţi pentru cerinţele pieţei de muncă. Tinerii nu au nici experienţă de lucru prin care 
ar căpăta abilităţi practice şi cunoştinţe, contactul cu piaţa de muncă, nici potenţialul de a-şi face o 
reţea de cunoştinţe (la fel de importante pentru angajare). Experienţa este vitală: un tânăr cu puţină 
experienţă este net avantajat faţă de altul fără experienţă. Împreună, aceste cauze contribuie la 
decalajul dintre salariile iniţiale de angajare şi productivitate. Agenţii economici sunt 
descurajaţi/atenţi de a angaja tineri, neştiind care este productivitatea lor. De sistemul de învăţământ 
este legat faptul că angajatorii sunt nevoiţi să suporte cheltuieli pentru pregătirea iniţială a tinerilor 
specialişti. Angajatorii constată discrepanţa mare între cunoştinţele teoretice ale tânărului faţă de 
minimul necesar pentru poziţia la care tânărul a aplicat. Calitatea studiilor în Moldova este 
nesatisfăcătoare, iar tinerii specialişti, după obţinerea unei diplome sau certificatului de absolvire, 
nu au abilităţile pe care le aşteaptă angajatorul. Deşi este adevărat că într-o economie de piaţă 
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angajatorii sunt disponibili să investească în tineri, în Moldova însă, aceste cheltuieli sunt prea mari 
pentru companiile autohtone şi nejustificate din punct de vedere al afacerii, mai ales atunci când 
oferta pieţei de muncă este atât de mare. Este mult mai puţin costisitor pentru o companie să aştepte 
momentul potrivit pentru a angaja un specialist cu experienţă, decât să investească într-un tânăr. 
Există şi problema neatractivităţii locurilor de muncă existente pentru tineri. Pe de o parte 
aşteptările tinerilor la angajare sunt prea mari, aceştia preferind salarii mari, poziţii importante şi 
locuri de muncă moderne, de viitor. Pe de altă parte, este adevărat că în Moldova, din cauza situaţiei 
precare a economiei, nu sunt locuri suficiente de muncă, iar salariile pentru posturile oferite sunt 
foarte mici, mai ales pentru tinerii specialişti, iar condiţiile de muncă sunt neatractive. De asemenea, 
este adevărat, că există şi o pasivitate printre tineri vis-a-vis de piaţa muncii. Totodată, instituţiile 
statului abilitate să acorde ajutor tinerilor în găsirea unui loc de muncă nu sunt foarte eficiente. 
Astfel puţini din tinerii absolvenţi cunosc despre existenţa ANOFM şi serviciile prestate de aceasta 
şi doar un procent mic beneficiază real de sprijin din partea agenţiei. O parte din tineri nu doresc 
însă să lucreze, ei fiind dezinteresaţi sau sperând că rudele şi prietenii vor găsi pentru ei un post de 
muncă. Migraţia tinerilor şi remitenţele contribuie la dezinteresarea tinerilor de a-şi căuta de lucru 
în Moldova. Faptul că tinerii au posibilitatea de a pleca peste hotare şi a avea un venit mai mare îi 
face pe aceştia să fie pasivi pe piaţa de muncă în Moldova şi în aşteptare de a pleca. Remitenţele pe 
care mulţi dintre tineri le primesc în timpul studenţiei sunt destul de înalte şi permit un nivel de 
confort ridicat al tinerilor la care este greu de a renunţa după absolvire când salariile propuse de 
angajatori sunt neatractiv de mici. Cert este faptul că calitatea studiilor obţinute în cadrul sistemului 
educaţional constituie unul din motivele neangajării tinerilor în câmpul muncii. Odată încheiată 
perioada studiilor, marea parte a studenţilor rămân cu diplomele, iar efectele procesului de studii 
urmează a fi văzute la prima angajare. Efectele ratei înalte a tinerilor care nu reuşesc să se angajeze 
în câmpul muncii influenţează negativ atât economia ţării în ansamblu, cit şi viitorul tinerilor în 
particular. În urma faptului că mai mult timp tinerii nu sunt angajaţi, aceştia îşi pierd şi puţinele 
abilităţi şi cunoştinţe pe care le aveau, sunt descurajaţi, aleg să migreze, iar capitalului uman în 
economie degradează. Pentru tinerii care încearcă să se angajeze, urmând etapele normale ale 
acestei proceduri (trimitere curriculum, interviu), devine descurajator faptul că după câteva 
interviuri ratate nu ajung să fie angajaţi. Înţelegând adevăratele perspective ce le au abia după 
absolvire, ei sunt şi mai motivaţi să părăsească ţara. Mai mult, cheltuielile bugetare ale statului 
pentru sistemul de învăţământ nu sunt justificate, statul înregistrând pierderi în termen lung. Aşa-
numitul ”export de creier” reprezintă oportunităţi pierdute pentru societatea noastră, amplificând 
pierderile statului. Rata înaltă a şomajului în rândul tinerilor afectează şi indicatorii demografici – 
tinerii amină întemeierea unei familii până la momentul când vor avea o situaţie economică stabilă. 
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Abstract 
 
The Romanian economy had an unstable trend in the last decade and it will continue to have a similar pace although 
the last economic report showed a growth of 5,7% yoy, because of the way political economy is executed which affects 
economic policies. Going from the communist regime towards free market economy led to the mobility of production 
factors, a fragmented specialization of core economic activity and pressure created by the international competitiveness 
developed by globalization. This latter part is what we are trying to emphasize in this research paper and underline 
what follows next. 
 
Introducere 

Pentru stabilizarea economiei şi siguranţă sa, aderarea la Uniunea Europeană în anul 2007 a 
reprezentat mai mult decât aderarea la sistemul European, a însemnat mai mult decât un simplu act 
politic, dar mai ales a însemnat un act foarte important şi complex în ajustarea economică a iei de 
astăzi. Din aceasta cauză procesul de aderare a fost făcut pe o perioada de timp îndelungată, în urma 
unor criterii economice de convergentă riguroase precum: 

 Raportul dintre datoria publică şi PIB să nu fie mai mult de 60%; 
 Rata inflaţiei să nu depăşească mai mult de 1,5% rata medie a celor 3 ţări cu rata 

inflaţiei cea mai scăzută din Zona Europa (1,5-2%); 
 Ponderea în economie a întreprinzătorilor mici şi mijlocii etc. 

În procesul actual de globalizare a performantelor economice ale tarii noastre sunt 
appreciate de Comisia Europeană care îşi exprima satisfacţia in Raportul de tara al ei în anul 2015. 
Comisia Europeană consideră ca, în cazul ţării noastre, după o contracţie puternică în timpul crizei, 
creşterea economică s-a recuperate rapid si a intrat înapoi pe un făgaş pozitiv din anul 2011. În 
această situaţie, este important de remarcat faptul că a înregistrat o creştere econonomica care a 
ajuns la 2,9% în 2014, iar aşteptările erau pozitive privind perioada actuală. 

 
Tabel 1. Creşterea economică pe TI 2017: faţă de T IV 2016 şi faţă de TI 2016 

 Procentaj comparat cu trimestrul trecut Procentaj comparat cu acelasi trimestru al 
anului trecut 

Romania 2016 2017 2016 2017 
 T2 T3 T4 T1 Q2 Q3 Q4 Q1 

1,6 0,7 1,5 1,7 5,7 4,5 5,0 5,6 
Sursa: Eurostat 
 
Deşi fenomenul globalizării reprezintă o sursă de beneficii şi oportunităţi deosebite, implică 

faptul ca în ea economia trebuie sa se confrunte cu o concurenta puternică atât din partea 
economiile low-cost, cum ar fi cele din China si India, precum si din economiile inovatoare, cum ar 
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fi Statele Unite ale Americii. De asemenea, globalizarea generează noi provocări in pregătirea 
strategiilor de dezvoltare de lungă durata, deoarece fenomenul mondial ameninţă sa accentueze 
poluarea mediului si de degradare a lor naturale. Pe de altă parte, fenomenul globalizării reprezintă 
in mod evident un avantaj pentru ţările bogate ale Uniunii Europene, dar acest proces scoate la 
iveala slăbiciunea economiei eşti, care trebuie sa concureze direct cu importurile mai ieftine din 
Asia. Această ameninţare apare mai ales in cazul economiei ţârii pe segmentul de export cu textile, 
îmbrăcăminte si produse din piele. 

Efectele globalizării pentru economia ească pot fi şi benefice si devastatoare, ironic că pot fi 
aşa în acelaşi timp. Dintre beneficiile globalizării pentru economia autohtonă putem enumeră: liberă 
circulaţie a persoanelor, , serviciilor, bunurilor, capitalurilor si a cunoştinţelor ştiinţifice si tehnice, 
posibilitatea de a rezolvă problemele în condiţii mai bune, care depăşesc frontierele noastre ( 
insuficiente, comerţul internaţional, cooperarea economică internaţională si asistentă financiară, 
poluare, securitatea infrastructurilor critice, sărăcia, subdezvoltarea, analfabetismul, pacea, inclusiv 
prin apărarea împotriva terorismului, migraţiile; dezastre naturale şi situaţii de urgenta, precum si a 
sănătăţii umane, problemele climatice etc.) şi nu în ultimul rând reducerea costurilor datorită 
economiilor de scară realizate de producţia de masa pentru export pe arii extinse. 

Simultan, consecinţele negative sau riscurile presupuse ale globalizării nu sunt deloc de 
trecut cu vedere chiar dacă la un moment sunt trecute pe planul secund. În ultimii 30 de ani, 
procesul de globalizare a avut consecinţe negative pentru economia romanească: sărăcia, 
înstrăinarea teritoriilor, scăderi demografice, migraţia, şomajul, analfabetismul. 

 
România post-decembristă 
 

În urma Revoluţiei din anul 1989, putem spune că tărie că s-a încercat intenţionat să se 
distrugă potenţialul ei. Aceste măsuri, deşi le-au aplicat poate în beneficiul unor oameni care stau în 
fruntea legii, pentru tara noastră a fost de fapt o capcană, că o groapă fără fund, adică fără un sfârşit, 
din cauza faptului că nici astăzi după aproape 30 de ani de la începutul “măcelului industrial” 
nimeni nu a putut să readucă la viată vechile fabrici şi uzine care au făcut ia în anii ‘80 să fie 
singură tara la nivel global fără datorie externă. 

Să revenim la măsurile amintite mai sus. Acestea nu au fost trecute într-un cod sau cumva 
făcute public pentru că fiecare cetăţean să-şi exprime acordul. Au fost făcute încet,treptat mişeleşte 
,lăsând mii de oameni fără locuri de munca sau în momentul de fata plătiţi foarte prost. Printre 
aceste măsuri enumerăm: 

1. ÎNCHIDEREA SAU PRIVATIZAREA MARILOR FABRICI ŞI UZINE: fabrica denumită 
Tractorul Brasov, care in perioada dintre cele două războaie era un mare producător de 
avioane de luptă. In perioada de glorie, uzina fabrică un tractor la fiecare noua minute şi 
oferea locuri de munca pentru 25.000 de angajaţi. Maşinile agricole de la Brasov erau 
cunoscute in întreagă lumea, iar exporturile ajungeau in tari precum India, Egipt, Rusia, 
Zambia. Congo ori Brazilia, China. După anul 1990 aceasta a intrat în privatizare apoi a 
mers uşor spre faliment în anul 2007 din cauza spuselor Guvernului post-decembrist cum că 
nu s-au găsit soluţii să salveze fabrică au rămas doar 1.900 de angajaţi.Concluzia? 23.000 de 
angajaţi fără un loc de muncă. 

2. AGRICULTURA SI SISTEME DE IRIGATII, LĂSATE IN PARAGINA: dupa caderea 
Regimului Comunist, respectiva guvernare nu a mai considerat o prioritate agricultura si nu 
a mai investit. Din imposibilitatea de a intretine terenurile vaste detinute si de a iriga de unii 
singuri, taranii au fost nevoiti sa-si vanda terenurile, astfel potentialul agricol al Romaniei s-
a diminuat alarmant. 

3. PUTEREA ECONOMICĂ ACTUALĂ A ROMÂNIEI: în anul 2017, puterea economică a 
României, adică principalele surse de venit care alcătuiesc în întregime PIB-ul sunt formate 
din următoarele ramuri domeniile ale industriei: metalurgică, constructoare de maşini uşoare 
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şi grele, industria textile, de rafinare a petrolului, cea chimică, de construcţii şi alimentară. 
Nu în ultimul rand, industria IT cunoaşte în ultimii ani un avânt frumos şi industria 
farmaceutică, de asememenea. La PIB contribuie în primul rând IMM-uri cu producerea de 
diferite bunuri şi servicii, apoi în ordine diferită industriile enumerate mai sus. 

 
Figura 1. PIB-ul Romaniei între anii 2000 – 2017 (datele sunt ajustate sezonier) 

Sursa: insse.ro 
 
Trimestrul 1 al anului 2017 a fost in realitate cu 1,7 % mai mare decat PIB-ul înregistrat în 

trimestrul 4 al anului 2016. Comparativ cu acelaşi trimestru din anul 2016, PIB-ul a cunoscut  o 
creştere cu 5,7% pe seria brută şi cu 5,6% pe seria ajustată sezonier;  

Rezervele de gaze naturale ale României sunt produse în proporţie de 98% de două mari 
companii: Romgaz şi Petrom în timp ce restul de 2% este reprezentat de alte companii de 
dimensiuni mici. Din pacate in urma unui studiu al BP realizat în 2016 arată că au fost produsi 10,6 
miliarde de mc de gaze natural insa productia se pare ca este in pericol caci va avea o scadere de 2% 
anual. Undeva la 62,5% din totalul producţiei naţionale de gaz este extrasă pe teritoriul judeţului 
Mureş.  

Din acelasi studiu rezulta ca România mai are rezerve stiute de cărbune de 290 de milioane 
de tone, care se pare ca sunt suficienti din pacate doar pe o perioada de 9 ani. Potrivit scenariilor 
Agenţiei Internationale pentru Energie, cantitatea utilizata de cărbune în intreaga Uniune Europeana 
se va reduce an de an cu un procent 2,5%, până în anul 2035, "ceea ce reflecta politicile Uniunii 
privind reducerea emisiilor" care este necesara sa se puna in aplicare imediat, se precizeaza în 
Strategia industriei miniere pentru 2012-2035. 

Anul Titei 
Milioane tone 

Gaze naturale 
Miliarde m3 

2012 56 127 
2013 52 120 
2014 48 114 
2015 45 107 
2016 41 101 
2017 38 95 
2018 34 89 
2019 31 83 
2020 28 77 
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Premise avut in 
cadrul estimarii 

Din cauza epuizarilor 
zacamintelor, productia de titei 
poate inregistra o scadete in 
fiecare an cu -2 sau chiar -4 %. 

Din cauza epuizarilor, productia 
scade anual cu -2 si chiar -5,-6 % 

Tabel 2. Strategia energetică pentru 2012-2035 
Sursa: ANRM anul,2016 

 

 
Figura 2. Starea resurselor umane ocupante ale locurilor de munca: 

Prelucrat dupa: insse.ro 
 
În anul 2016, rata de ocupare a populaţiei apte de muncă (15-64 ani) a fost de 61,6%, în 

creştere faţă de anul 2015 cu 0,2 procente.  
Ca şi în anii trecuti, rata de ocupare se arata mai mare la bărbaţi (69,7%, faţă de 53,3% la 

femei); iar privind mediile de rezidenţă, rata de ocupare a fost inregistrata mai mare în mediul urban 
(62,6%, faţă de 60,2% în mediul rural). 

 

 
Figura 3. Populaţia ocupată a României pe vârste (2016) 

Sursa: insse.ro 
 
Cel mai ridicat nivel al ratei de ocupare cei care au un loc de munca in Romania s-a 

înregistrat în rândul celor care au absolvit invatamantul superior (86,2%). Dintre persoanele cu 
nivel mediu de educaţie se precizeaza ca erau ocupate 65,2% şi numai 41,0% dintre cele cu nivel 
mic de educatie de educaţie. 

Salariaţii sunt în creştere faţă de anul 2014 (+139 mii persoane), si au deţinut în continuare 
cea mai mare pondere (73,4%) din totalul populaţiei care are un loc de munca În anul 2016 
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lucrătorii pe cont propriu şi lucrătorii ilegali reprezentau 25,6% din populaţia ocupată. Lucrătorii 
calificaţi in domeniul agriculturii, pescuit si silvicultură reprezentau 19,4%  

Ponderi foarte mari în totalul populaţiei cu un loc de munca deţineau şi muncitorii calificaţi 
(16,6%), specialiştii în diferite domenii de activitate (15,2%) şi lucrătorii in servicii (14,9%). Din 
totalul persoanelorcare aveau un loc de munca 23,1% reprezentau sectorul agricol, 29,9% în 
industrie sau construcţii şi 47,0% în servicii. În activităţile care nu aveau caaracter agricol erau 
ocupati 6497 mii de oameni, ponderi uriase în rândul acestora fiind deţinute de aceia care îşi 
desfăşurau activitatatile în industria prelucrătoare (24,6%), comerţ (18,1%) şi construcţii (10,4%). 

Rata somajului in anul 2016 a fost în scădere cu o rata de 5,9%, faţă de anul 2015 (6,8%). 
Rata somajului s-a inregistrat ca fiind cea mai mare, poate excesiv (20,6%) în rândul tinerilor intre 
varstele cuprinse intre 15-24 de ani probabil din cauza faptului ca acestia urmeaza studii: liceu 
facultate etc, iar inflexibilitatea cursurilor nu le permite sa se angajeze, cel putin nu cu contract de 
munca. 

 

 
Figura 4. Rata şomajului distribuită pe sexe (2016) 

Sursa: insse.ro 
CONCLUZII - analiza SWOT a Economiei României 

Puncte tari: 
 Poziţie geostrategica a ţării, disponibilitatea unor importante resurse naturale precum 

cărbuni,gaze de şist, dar şi aur; 
 Apartenenţă la Uniunea Europeană care face posibilă dezvoltarea infrastructurii, a 

micilor întreprinzători prin fonduri nerambursabile; 
 Capital uman (resurse umane) specializate în domeniul economic; 
 Nivel relativ redus al şomajului; 
 Apartenenţă României la Mecanismul European de Stabilizare Financiară şi la 

Compactul Fiscal European 
 Stagnarea creşterii a datoriei publice şi celei externe cu tendinţe de diminuare ale 

acestora 
Puncte slabe: 

 Infrastructuri de transport în număr foarte mic si de cea mai slabă calitate; 
 Recuperare foarte grea după declinut provocat de criza din 2008, pierderea peste 700 de 

mii de locuri de muncă; 
 Productivitate scăzută a muncii; se munceşte mult şi aproape degeaba; 
 Nivelul excesiv ridicat al ratelor dobânzii la credite; 
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 Atenţie scăzută asupra cercetării, elementelor de inovaţie; 
 Importul textilelor, automobilelor, alimentelor de o calitate mult mai proastă decât cea 

românească; 
 Creşterea exporturilor; 
 Mecanismelor inexistente privind asumarea riscurilor pentru implementarea si 

dezvoltarea tehnologiilor care sa folosească mix-ul de resurse energetice in mod eficient si 
fără a pune în pericol mediul înconjurător; 

 Diferenţe economice foarte mari între regiuni, oraşe; 
 Datorie externă ridicată; 
 Emigraţia persoanelor cu calificare înalţă; 

Oportunitati: 
 Dezvoltarea potenţialului turistic datorită formelor de relief (mare, munte, deal, podiş, 

câmpie) 
 Dezvoltarea potenţialului în domeniul agriculturii; 
 Combaterea evaziunii fiscal şi a corupţiei; 
 Tinerii ar putea să înlocuiască forţă de munca pierdută, care au emigrat; 
 Potenţialul de export este susţinut prin strategii si instrumente financiar bancare; 
 Oportunitatea de a crea parteneriate cu diferite state; 
 Oportunitatea de investiţii, deoarece există foarte multă lichiditate în sectorul bancar; 

Amenintari: 
 Nivelul extreme de redus al salariilor comparativ cu munca depusă; 
 Riscuri ale mediului înconjurător, poluarea apelor frecventă; 
 Efectele negative ale creşterii cursului valutar al Euro, Dolarului; 
 Munca prestată la negru şi venituri nedeclarate; 
 Poziţionarea SUA fată de Rusia după alegerile prezindentiale din Statele Unite, pot avea 

efecte negative foarte grave asupra din centrul şi estul Europei majorare CDS, reducerea 
investiţiilor străine. 

 Climatul destul de tensionat din regiune, din cauza vulnerabilităţilor din Turcia, 
Orientul Mijlociu; 

 Poziţia geostrategica a ţarii, disponibilitatea unor importante resurse naturale precum 
cărbuni, gaze de şist, dar şi aur influenteaza in mod direct oportunitatea dezvoltarii sectorului agrar 
care regreseaza si eventualele investitii autohtone sau straine in agricultura sau exploatarea gradate 
in mod sanatos a resurselor; 

 Emigrarea fortei de munca inalt calificata in masa determina in acelasi timp munca prestata 
la negru si obtinerea de venituri nedeclarate a persoanelor care hotarasc sa ramana in Romania, deoarece 
acestia considera ca nu le este oferita sansa de a munci in conditii legale cu salarii deecente. 

 
BIBLIOGRAFIE 

1. Bodislav, D.A. (2011). The crisis of the economic evolution, Revista Economică, vol. 55, nr. 2, pp. 67-71. 
2. Bran, F., Ioan, I. (2009). Globalizarea si Mediul. Bucuresti: Editura Universitara. 
3. Bran, F., Manea, G., Ioan, I, Rădulescu, C.V. (2012). Globalizarea Manifestari si reactii. Bucuresti: Editura Economica. 
4. Rojanschi, R, Bran, F. (2006). Elemente de economia şi managementul mediului, Bucureşti: Editura Economica. 

  

98 
 



Culegere de articole selective ale Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii” 
22-23 septembrie 2017, Chişinău, Vol. IV 

E-ISBN 978-9975-75-899-4 
 

CONSIDERATIONS ON ASSURING FINANCIAL SECURITY BEING  
A PART OF THE ECONOMIC SECURITY OF THE REPUBLIC  
OF MOLDOVA IN THE EUROPEAN INTEGRATION PROCESS 

 
PhD., Corneliu MUNTEANU  

 
Academy of Economic Studies of Moldova,  

Republic of Moldova, Chisinau, 61 Mitropolitul Banulescu-Bodoni street 
Phone: (+373 22) 22 41 28 

web site: www.ase.md 
Abstract 
 
In the Republic of Moldova, financial security has been marked by banking fraud (2014), who “kneeled” the national 
economy. The most serious problem was, and is still present, the uncertainty from the banking system that was created 
as a result of dubious transactions and fraud from 2014, so that the financial security of the Republic of Moldova has 
been exposed to an imminent risk. Latest results recorded by the financial sector show that the main activity of 
commercial banks - financial intermediation (financing economy) - is constantly decreasing. Additionally, an important 
risk factor that has contributed to the worsening financial situation in the country, was the freezing of foreign financing. 
From the moment of signing, relations between the EU and Moldova, the later are guided by the Association Agreement 
EU-Moldova (AA), including DCFTA and the Association's Agenda. These acts provide for the period of 2015-2020 
support the implementation of the “acquis communitaire”. Taking into account the changes in the Moldova’s financial 
security architecture, coming closer (the implementation of the Association Agreement) to the European Union is one of 
the most desirable solution for consolidation of the banking sector and the transformation in a safe sector for the local 
society and attractive to foreign investors. 
 
Key words: financial security, sustainable development, vulnerability, economic security, acquis communitaire, 

European integration. 
 
JEL CLASSIFICATION: F52, F36, E58 
 
Introduction 
 Sustainable financial security is an integrated systemic element of the national economic 
security. It aims to study and to forecast a wide spectrum of determinants factors that can have an 
impact over stability of the financial system, being one of the key vulnerabilities of the economic 
security (as recent financial crisis showed).  

The Republic of Moldova is not an exception. The global financial crisis, which started in 
the year 2007 and the banking fraud from 2014 showed serious systemic vulnerabilities and poor 
range of instruments for efficient banking sector supervision.  

For Moldova, as any other country in the world, is very important to have a safe, sound and 
modern economy, in other words to have a sustainable economic security. The role of the financial 
sector in the process of assuring a sustainable economic security of any country cannot be 
overemphasized. 
 Republic of Moldova’s financial sector have gone through turbulent times in the last 3 years. 
This period is characterized by – banking fraud from 2014 (aprox. 12% of GDP), bankruptcy of 
three banks that had about 30% of the banking system assets, massive depreciation of the national 
currency, double-digit inflation etc. Additionally, the attitude of the main external partners/donors 
became “cold” – some of them frozen or cancelled the assistance programs. 
 We believe that this “jump” will qualitatively solve the major problems that is aggravating 
Moldova’s economic condition. One of this is linked to major governance failures in the recent 
years. The importance of this jump is also proved by the decision-making power in Moldova that 
turned out to be incapable to prevent banking frauds, in the same time, by billing the cost of these 
frauds to its citizens. [1] 
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Sustainable development  
 The theory of sustainable development is quite “fresh”, since it appeared less than 100 years 
ago but it is always in development, because every year each country in the world is dealing with 
new problems. At the very beginning this concept described only the environment and sustainable 
use of natural resources. In 1951, International Union for the Nature Conservation tried to search 
reconciliation between economy and ecology. In 1970 the sustainable development concept was 
introduced by Barbara Mary Ward. In 1972, at the Environment Conference from Stockholm, the 
participants agreed for a resolution that all human activities contribute to the deterioration of the 
environment. The most common definition of sustainable development is the development that 
meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their 
needs [2, p. 322-329]. Sustainable development and all three dimensions: economic, social and 
environmental (Fig. 1), has become a political objective of the European Union in the Treaty of 
Amsterdam in 1999 [3, p. 812-817].  

 
Fig. 1: Dimensions of the sustainable development 

Source: [4] 
 
Economic security 
 Throughout the XX century and at the beginning of the XXI century, there were formed 
several definitions on the basis of macroeconomic approach. The concept of economic security 
involves: financial security, energetic security, demographic security, informational security, etc all 
being very much inter-related. Generally, in the economic literature is used the synergetic definition 
that contains three main areas: the main state’s interests, lack of vulnerabilities and the possibility to 
self-development. 
 Economic security represents a general concept, which can be subject to interpretation. 
However, there are several convergent approaches that allow to determine in a faithful way which 
countries have a higher level of economic security and which are more vulnerable.  
 By definition, using the macroeconomic approach, we understand that economic security "is 
the economic system that enables dynamic and efficient development, resolving problems by which 
the state has the ability to develop and implement an economic policy independent "[5] or "a 
situation of the economy and institutions of power in which it is ensured the protection of the 
national interests, general social-oriented development of state, sufficient military potential, even in 
case of less favourable development of the internal and external processes". [6] We believe that we 
can generalize the definition and reduce to three basic conditions: (1) the conditions necessary for 
survival; (2) the mitigation of threats and vulnerabilities; (3) improve or at least maintain 
sustainable economic situation. 
 Relevant for the monitoring of national economic security is the security of the financial-
monetary system- financial security - which is determined by the integrity, stability, growth, 
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competitiveness, and provides sufficient financial base for economic and social policies in order to 
ensure national security, and the development and protection of the national interests. [7, p.40] 
 
The Republic of Moldova’s financial security 

After the large banking crisis from 2014, banking sector reforms had a period of tempering 
and of recover. In the last year, banking sector reforms recorded an ascending evolution mainly 
because the support from the international partners (International Monetary Fund, World Bank, 
European Union, etc.) In the same time, the positive results have not been felt yet – the main banks’ 
activity – allocating efficiently the financial resources – is continuously shrinking.  

 
Fig. 2: The total volume of loans 

Source: [8] 
 
A sustainable intermediation is grounded on the trust of banks in investors and on businesses 

trust in the economy’s “health”. Indeed, for Moldova’s authorities, after the 2014 banking fraud, 
restoring the credibility in front of Moldovan society and foreign partners was, by far, the biggest 
challenge. And it still takes time and effort, requiring an uncompromising acknowledgement of all 
deficiencies that led to the banking crisis, in the first instance, and a credible plan to tackle them. 
Moldova suffers considerably from low financial intermediation, which can undermine long-term 
economic prospective and investment activity. 
 Despite this “quite serious” problems, Republic of Moldova managed to come back quickly and 
to avoid state bankruptcy. On the one hand, the social obligations have been met (salaries in the 
budgetary sector were paid timely). On the other hand, National Bank of Moldova (NBM) has done a 
great job and returned inflation quite quickly back to the level targeted and the banking sector has 
remained, relatively stable. As the economic environment moves into a more neutral phase, there is 
more space to address profound structural reforms – one of which is jumping from Basel I to Basel III. 
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Additionally, the small size of the Moldova’s economy transforms the banking sector less 
attractive for the large, sound, financially capable foreign institutional investors. More than this, 
currently, the banks with the highest potential to attract investors are the banks under special 
supervision regime. Moldova Agroindbank, Moldinconbank and Victoriabank are the biggest banks 
in the sector and systemic important ones. Large bank failures can have devastating effects on both, 
particularly financial system and economy as a whole. This ambiguous situation, can represent one 
of the main reasons of decreased attractiveness of the sector. 
Moldova’s sustainable financial security in the process of European Integration  
 The relations between the Republic of Moldova and the European Union (EU) are complex. 
Beginning with 2014 and fully entered into force on July 1, 2016, within the framework of the EU-
Moldova Association Agreement (AA), these relations became more multifarious. 
 The new framework structure is characterized by innovation and ambitiousness. The new 
legislation has to be fully implemented into the national legislation until 2020. For the financial 
sector, EU-MD AA has a whole chapter in which the main requirement is to “jump” from Basel I to 
Basel III. The new requirements come to strengthen the capital and liquidity rules with the goal of 
promoting a more resilient banking sector.  
 A strong, sound and resilient financial sector is one of the main conditions for a sustainable 
economic security, as banks are the nucleus for credit intermediation for the real economy. That is 
why the Republic of Moldova engaged in transposing into the national legislation all the 
international legislation – Basel III requirements. 
 The objective of the reforms is to improve the banking sector’s ability to absorb shocks 
arising from financial and economic stress, whatever the source, thus reducing the risk of spillover 
from the financial sector to the real economy. [9, p. 6] 
 

 
Fig 2: Changes in the Basel requirements 

Source: Elaborated by the author based on [9] 
  
One of the most important lessons learnt after the global financial crisis (2008) is the need to have a 
more strengthened capital framework for a better risk coverage. Basel III has as the main objective 
to consolidate the stability of the banking sector through application of more exigent requirements 
having as a goal to increase the system’s capacity to absorb shocks as well as to reduce the risk of 
failure. The new Basel III capital standards are expected to be widely adopted over the coming few 
years 
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Fig. 3: Basel III versus Basel II capital requirements 
Source: [10] 

 
These new standards will improve the risk management, will increase the transparency 

requirements and will address the problems of the systemic important banks. 
Sustainable financial security can be assured through pro-active implementation of a 

prudential supervision of the financial system using risk-based approach, forward-looking 
approach – focused on prevention supervision and judgement-led approach. Risk-based 
approach. The regulating authority is focusing on those banks and issues (activities, problems) that 
pose the greatest risk to the stability of the country financial system. The regulator aims to 
supervision increases in line with the risk poses. Where the regulator judges that there increased 
risks to bank, it will be supervised more intensively until the relevant risks decrease to an 
acceptable level. Such a risk based approach should ensure that supervisory resources are always 
focused on the areas where they are likely to be most effective in enhancing financial stability (and 
create high value added). Forward-looking, focused on prevention supervision, approach. The 
regulator assesses banks not just against current risks, but also against those that could plausibly 
arise in the future. The regulator should identify risks and problems at early stage and take timely 
appropriate supervisory actions (including early intervention regime). The regulator should achieve 
that banks would be open and straightforward in their dialogue with the regulating authority, taking 
the initiative to raise of possible prudential concern at an early stage. The regulator, for its part, 
should respond proportionately, trust can be fostered on both sides. Judgment-led approach. The 
focus of supervision “will go well beyond” assessing compliance with rules (supervisors must 
identify bank “creative compliance” with rules, masked the riskiness of activities). Supervisors need 
to assess whether banks are safe and sound, and whether they meet, and are likely to continue meet, 
the prudential requirements. Supervisors will thus reach judgment on the risks that a bank poses and 
how to address any shortcomings 
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CONCLUSION 

Basel III implementation in Moldova’s banking sector means one of those crucial 
instruments for assuring a sustainable financial security. The new requirements come to protect 
banks, to improve the overall situation of the banking system, to protect the public money, to 
protect deponents and to assure conditions that real economy will have access to a healthy lending 
that will encourage innovation and progress.  

Having a modern and efficient regulatory and supervisory framework means an immediate 
positive impact over the financial security and mainly: (1) it would be strengthened banking sector’s 
resilience, that will reduce the probability of bank’s failure and this will contribute to greater 
stability and confidence of this sector in Moldova; (2) Moldova will be recognized internationally 
as working according to international standards (Basel III, not Basel I (1988)); it will contribute to 
the attraction of foreign investors; to development of new financial products and services; (3) 
Regulatory capital shall cover all bank’s risks (operational, market, concentration, reputational, 
strategic, related-party, fraud risks, etc.) (4) Internal governance and risk management practices 
shall be strengthened in banks (NBM seeks to make banks well-managed, well-capitalized and more 
resilient); (5) More responsibility and accountability shall be moved to banks (bank top 
managers&owners must have the ultimate and overall responsibility for the sound business conduct; 
integrity; self-assessment, assessment of suitability of bank’s managers firstly should be done by 
banks, etc.); (6) Transparency of bank’s activity and banking supervision shall increase 
(banks&supervisors should disclose more information); (7) Banking supervisors shall, more 
actively, cooperate with all stakeholders: foreign supervisors, external auditors, real estate 
valuators, other public institutions. 
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Abstract 
 
This paper represents a research done on what path Bucharest should follow to achieve sustainability that is targeted 
as durable development targeted through strategies and what parts of it should be underlined through economic 
policies targeted on more than two decades. 
 
Introducere 

Pentru ca un oraş sa fie durabil, trebuie să aibă la baza acţiuni ce implică atât Guvernul, 
oamenii de ştiinţa din domeniu ce aparţin oraşului şi firmele privare. 

Strategiile de dezvoltare durabilă, strategiile de protecţie a mediului şi strategiile activităţii 
de transport au cel mai important rol pentru a ajunge la performanţă. 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice identifică pentru zona 
Bucureştiului pentru perioada 2016 – 2020 a identificat 5 obiective ce trebuie realizate şi acestea 
sunt: 

1. Întărirea capacităţii instituţionale 
2. Îmbunătăţirea transportului public 
3. Promovarea deplasărilor nemonitorizate 
4. Siguranţa rutieră 
5. Transportul rutier şi politica integrate de parcare 

Pentru identificarea problemelor prioritare privind transportul şi mediul din Bucureşti trebuie 
analizat din punct de vedere al accesibilităţii: 

• transportul public de suprafaţă se deplasează cu viteze mici şi foarte mici, mai ales în timpul 
orelor de vârf, şi mai ales acolo unde există un volum mare de trafic, acesta fiind un efect al 
lipsei benzilor unice pentru transportul public local. 

• Nu există sisteme de documentare şi informare a călătorilor atât în timp real cât şi offline 
nici în mijloacele de transport nici în staţii, acestea fiind aproape inexistente. Doar sistemul 
folosit de Metrorex oferă călătorilor în timp real informaţii. 

• Lipsa unei integrări a tarifelor pe zone tarifare face ca numărul mic de transferuri intre 
serviciile de transport atât de suprafaţă cât şi subteran face să crească preţul călătoriilor 
pentru persoanele ce locuiesc în judeţul Ilfov, acestea având nevoie de mai multe transferuri 
pentru o deplasare. 

Impactul asupra mediului înconjurător  
Din păcate domeniul transporturilor reprezintă unul dintre factorii cei mai generator de 

poluare în zona oraşului, afectând în primul rând calitatea aerului, dar şi nivelul de zgomot, iar 
autoturismul personal ridică cel mai mult această problema, având cel mai mare impact asupra 
mediului. În prezent, capitala României se aplică restricţii privind intrarea vehiculelor grele în 
centru oraşului, acesta este un lucru bun, dar în aceiaşi măsură se generează un volum mai mare 
pentru vehiculele de livrare şi utilitare. 

Un mediu ambiant plăcut, atractiv şi comod este influenţat în mod direct de însuşirea 
functionaţă şi estetică a zonelor publice, iar acesta are capacitatea de a influenţa şi celelate 
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astepecte: economice, sociale, transportul sau mobilitatea. Atunci când se iau în evidenta nevoile 
pietonilor se face analiza privind siguranţa deplasărilor, dar şi accesul. 
 Un efect al gestionarii traficului ar fii îmbunătăţirea calităţii aerului şi a sănatătii oamenilor. 
 Foarte multe dintre staţiile de troleibuz sau mai ales de autobuz nu permit amenajări de bază 
pentru toţi pasagerii, sau sunt foarte greu de identificat, iar multe dintre cele existente necesita 
lucrări de modernizare. 

Strategia de Dezvoltare a Municipiului Bucureşti privind mediul şi transportul are o viziune 
şi un plan strategic atât pentru locuitorii oraşului pentru perioada următoare:  

Un sistem de transport eficace şi eficient, ce este durabil şi de siguranţa, realizat pentru 
promovarea dezvoltării oraşului din punct de vedere economic, social şi teritorial şi asigurarea 
calităţii vieţii la un nivel ridicat. 
Obiectivele strategice ale oraşului Bucureşti 
 Pentru a alcătuii strategia de dezvoltare şi modernizarea a transportului subteran, şi anume 
metroul din oraşul nostru s-a plecat de la recunoaşterea metodelor de dezvoltare a ansamblului de 
transport. 
 Principalele obiective strategice ce au o durata de viaţă lungă sunt: 

- Expansiunea reţelei 
- Dezvoltarea atractivităţii reţelei prin multiplicarea staţiilor existente 
- Renovarea instalaţiilor fixe din momentul actual a căror durata de viaţa s-a scurs, şi anume: 

o Instalaţiile de ventilaţie 
o Instalaţiile sanitare 
o Instalaţiile de telecomunicaţii 

- Renovarea căilor de rurale prin expansiunea sistemului elastic de fixare 
- Renovarea platformelor suprimate 
- Amenajarea spaţiilor speciale pentru călători. 

În această strategie este cuprinsă şi politica de asigurare cu material rulant pentru crearea 
unor noi magistrale cu trenuri. 

 S-au luat în calcul următoarele: 
- Atractivitatea cetăţeniilor prin: 

o Remedierea condiţiilor de confort 
o Dezvoltarea condiţiilor de siguranţă 
o Micşorarea perioadelor de circulaţie intre trenuri 
o Reducerea consumului de exploatare 
o Reducerea consumului cu energia 
o Reducerea titlurilor de proprietate 

Pentru toate acestea este nevoie de material rulant, atât pentru condiţiile de siguranta cât şi 
pentru reducerea consumului de exploatare. 

- Pentru magistralele noi este nevoia aigurării materialului rulant, atât pentru circulaţia 
vagoanelor, cât şi pentru siguranţa călătorilor. 

- Achiziţionarea de 21 de noi trenuri de metrou pentru magistrala 5 –Drumul Taberei – 
Universitate, ce are în componenta 10 staţii noi. 
Strategiile de protecţie a mediului sunt definite în versiunile autorilor Rojanschi şi Bran 

(2002) ca fiind: „totalitatea acţiunilor şi masurilor destinate conservării resurselor naturale şi 
menţinerii calităţii factorilor de mediu la un nivel acceptabil. 
 Banca Mondială estimează în baza unui studiu bugetul pentru investiţiile privind proiectele 
de transport de suprafaţă din regiunea Bucureşti. Aceasta a făcut un raport şi a realizat un tabel 
privind bugetul Metrorex în perioada următoare: 
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Tabel 1. Buget estimat investiţii pentru Metrorex 2016-2030 
Mil. Euro Buget de 

stat 
Buget 

propriu 
Total 

2016 191,4 77,6 269,0 
2017 191,4 77,6 269,0 
2018 191,4 77,6 269,0 
2019 191,4 77,6 269,0 
2020 191,4 77,6 269,0 
2021 191,4 77,6 269,0 
2022 191,4 77,6 269,0 
2023 191,4 77,6 269,0 
2024 191,4 77,6 269,0 
2025 191,4 77,6 269,0 
2026 191,4 77,6 269,0 
2027 191,4 77,6 269,0 
2028 191,4 77,6 269,0 
2029 191,4 77,6 269,0 
2030 191,4 0,0 191,4 
Total 2 871,1 1 086,6 3 957,7 

Sursă: Planul de mobilitate urbană durabilă 2016-2030 
 

Tronsonul 5 al Magistralei Metrorex este planificat pentru a devenii operaţional, iar acest 
lucru are drept consecinta cresterea cheluielilor O&M cu peste 20 de milioane de euro anual 
incepand din anul 2016, acesta aducând la eficienta reţelei un aport de 10% anual pentru bugetul 
local. 
  Pentru transportul de suprafaţă este estimat de Banca Mondială, iar un stiudiu arata ca 
pentru perioada 2014 – 2023 pentru Bucureşti un buget estimat ar fii de 4,8 miliarde de euro, aşa 
cum arata următorul tabel.  

Tabel 2. Buget investiţii transport 2014-2030 
Instituţie 2014-2023 

Buget investiţii  
Mil Euro 

Buget anual în medie 
Mil Euro 

Buget anual pentru 
transporturi  

Mil Euro 
Primăria Generala a 

Municipiului Bucureşti 
1 636,9 163,7 81,8 

Sector 1 886,3 88,6 44,3 

Sector 2 529,2 52,9 26,5 

Sector 3 507,3 50,7 25,4 

Sector 4  427,7 42,8 21,4 

Sector 5 341,7 34,2 17,1 

Sector 6 309,4 30,9 15,5 

Total 4634,5 46,4 276,9 

Sursă: Planul de mobilitate urbană durabilă 2016-2030 
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Direcţii de acţiune ale strategiei de dezvoltare durabilă implementată 
 Acest studiu pe zona Municipiului Bucureşti a mobilităţii urbane necesita o analiza 
complexa pentru planificarea dezvoltării şi pentru refacerea zonei urbane. 
 Politicile de transport presupun prin obiectivele specifice o imbunatăţire a sistemului de 
transport public comun prin funcţionarea la nivel maxim şi prin atractivitatea cetăţeniilor privind 
aceste servicii pentru atractivitatea cetăţeniilor şi pentru utilizarea lor în mod cât mai frecvent, astfel 
aceste politici ajuta la schimbarea modala. 
 Studiul acestor politici ajuta la eficacitatea şi eficienta din punct de vedere al costurilor. 
 Programele operaţionale ajuta şi acestea pentru a crea un sistem integrat de transport pe mai 
multe moduri pentru a pune în evidenta avantajele actuale ale acestei reţele pentru a oferii servicii 
de calitate pentru toţi calatorii. 
 Cel mai dezvoltat mod de transport este metroul, astfel ca urmare acesta este prezent în 
fiecare strategie şi continua dezvoltarea. 
 Zona centrala a oraşului este o importanta zona turistică, iar acestea dezvolta activităţii 
economice, această strategie planuieste dezvoltarea zonei prioritare cu ajutorul transportului 
nemotorizat astfel incât să genereze spaţii urbane cât mai abordabile, în conditii de siguranta şi 
confrt pentru toţi bucureştenii. 
 Acest sistem de transport trebuie implementat pe benzile, strazile şi arterele importante din 
oraş pentru a ajunge la o omogenitate a infrastructurii. 
 Pentru promovarea acestor spaţii se vor crea zone pietonale accesibile, aceste spaţii urmand 
a fii folosite pentru biciclisti, iar acest lucru atrage un avantaj deosebit: atragerea biciclistilor în oraş 
 Acest obiectiv este foarte important pentru fiecare dintre noi, mai ales la nivelul Uniunii 
Europene, dar şi la nivelul României. 
 Numărul foarte mare de decese provenite din accidentele de circulaţie din Bucureşti este 
generat de viteza mare din zonele rezidentiale. Prin aplicarea unor masuri ce ţin un management de 
calitate se pot folosi reguli, masuri pentru conducătorii vulnerabili astfel crescând nivelul de 
constientizare a conducatorului auto. 

Există acţiuni şi operaţiuni, procese şi proiecte urbanistice pentru Municipiul Bucureşti 
pentru a ameliora mobilitatea ce au fost realizate sau sunt în curs de realizare pentru viitor, dar 
acestea reprezintă doar abordări sectoriale. Acestea nu sunt clar corelate sau nu sunt corelate cu 
strategiile de dezvoltare spaţială sau cu obiectele strategice. 
 Aceste iniţiative sunt: 

- Închiderea inelului rutier principal 
- Realizarea unor linii de tramvai în sistem propriu 
- Crearea unor pasaje denivelate 
- Realizarea unor parcări subterane 

Pentru crearea şi introducerea strategiilor şi politicilor trebuie să existe un cadrul 
instituţional şi mai ales legislativ. 

 
CONCLUZII 

Cota de poluare însumată din aportul de valori ale concentraţiilor din mediul ambiant, şi 
anume: 

- Traficul rutier 
- Încălzirea din zonele rezidentiale  
- Din activităţile industrial 
- Fondul de poluare regional 
- Prestarea de servicii 

Arata că este depăşită cu mult valoarea limită pe suprafeţe extinse din Bucureşti. Această 
concluzie relevă din măsurătorile efectuate în ultimii ani în Municipiul Bucureşti, din zona centrala 
până la suprafeţele de lângă periferia celor 6 sectoare. 
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Abstract 
 
The article deals with the population study that remains to be one of the most difficult problems for scholars that are analyzing 
the population issue. The analyses of the matter, contributed to the emergence of many concepts, theories concerning birth rate 
and death rate dynamics, and cyclical evolution of some demographic phenomena. One of the most spread theories regarding the 
natural movement of population is the theory of demographic transition and as any concept needs further adjustment, 
improvement and research. 
 
Key-words: Demographic transition, demographic revolution, phases of transition, population, demographic situation. 
 
JEL CLASSIFICATION: J11 
 

Istoria umanităţii ne furnizează nenumărate exemple de interes vădit al cercetătorilor privind 
numărul şi evoluţia populaţiei cu mult înainte ca aceste studii să fie plasate sub egida Demografiei. 
Preocupări de acest gen întâlnim în lucrările unor filosofi precum: Confucius, Herodot, Platon, 
Aristotel, Strabo etc. Din multitudinea de aspecte privitoare la studiul populaţiei în operele 
cercetătorilor susmenţionaţi se desprind, în primul rând, tentativele de soluţionare a problemelor 
legate de evoluţia numerică a populaţiei. În analiza evoluţiei speciei umane, numeroşi cercetători, au 
relevat existenţa diferitor tipuri de comportamente reproductive ale omului în anumite perioade. După 
cum s-a demonstrat, schimbările intervenite în evoluţia fiinţei umane nu ţin doar de nivelul de 
dezvoltare biologică, culturală sau intelectuală a omului, ci şi de comportamentul reproductiv al 
acestuia. Cercetările efectuate denotă că ritmurile de creştere a populaţiei precum şi valorile spirituale 
ale indivizilor diferă de la o perioadă la alta. 

Una din cele mai cunoscute teme a Demografiei, este Teoria tranziţiei demografice. Această 
teorie îşi are originea în primii ani ai secolului al XX-lea, când are loc o acumulare de date statistice 
în decursul unei perioade mai mare de timp. De fapt, un preludiu al apariţiei teoriei tranziţiei 
demografice îl găsim în lucrările cu privire la creşterea populaţiei, apărute în sec. al XIX-lea. O 
contribuţie considerabilă la apariţia teoriei tranziţiei demografice au adus-o cercetările lui J. Stuart 
Mill (1873) în „Principles of Political Economy”, [1]. A. Dumont în lucrarea „Dépopulation et 
Civilisation”: Étude Démographique. Paris: Lecrosnier et Babé, 1890 [2].  

Printre primii cercetători care au contribuit la dezvoltarea acestei teorii au fost Adolphe 
Landry, cu lucrarea „La revolution demographique”, iniţial, teoria tranziţiei demografice era 
cunoscută sub denumirea de „revoluţie demografică” [3]. A. Landry explică faptul că populaţia, în 
evoluţia sa, trece prin anumite tipuri de reproducere (sau, după cum le numeşte autorul, „regimuri de 
reproducere”), menţionând că populaţia Terrei a trecut prin trei regimuri de reproducere: primitiv, 
intermediar şi contemporan. Pentru tipul primitiv este caracteristic faptul că mijloacele de subzistenţă 
limitează creşterea populaţiei. În regimul intermediar, mortalitatea scade, urmată de scăderea 
fertilităţii. Al treilea regim este marcat de un echilibru între fertilitate şi mortalitate, atunci când 
factorii psihologici influenţează creşterea nivelului de trai în cadrul familiilor. Autorul menţionează: 
orice schimbare a unui regim (tip) demografic cu altul poate fi considerată ca o revoluţie. 

Totodată referitor la utilizarea, pentru prima dată, a termenului „revoluţie demografică”, există 
şi o altă ipoteză, susţinută de către unii demografi, în care se menţionează că primul care a folosit 
conceptul tranziţiei demografice a fost criminologul elveţian L. Rabinowicz (L. Radzinowicz) în anul 
1929. Autorul a constatat că, odată cu schimbarea tipurilor de producţie, se schimbă şi tipurile de 
reproducere a populaţiei. În sursele de literatură anglofonă susţin că „conceptul de tranziţie 
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demografică” a fost introdus, pentru prima dată, în 1929, de către americanul W. Thompson. 
Concepţia lui W. Thompson prezumă divizarea statelor lumii în trei grupe, după nivelul şi 
tendinţele mortalităţii şi natalităţii: 

• Grupa A cuprinde statele din nordul şi vestul Europei, precum şi SUA. Aceste state au trecut de la 
un spor natural înalt la un spor natural mai mic, iar, într-o perioadă scurtă de timp, sporul natural va 
deveni staţionar, urmând declinul efectivului populaţiei; 

• Grupa B include Italia, Spania şi statele cu o populaţie „slavă” din centrul Europei, unde poate fi 
observat un declin al ratelor natalităţii şi mortalităţii. Actualmente, în această grupă de state, ratele 
respective au valori caracteristice pentru statele din grupa A, cu 40-50 de ani în urmă;  

• Grupa C înglobează celelalte state ale lumii, în care există doar un mic control asupra ratelor 
natalităţii şi mortalităţii [4]. 

În anul 1945, F. Notestein, contribuie la consolidarea concepţiilor propuse de către W. 
Thompson referitoare la existenţa celor trei tipuri de reproducere a populaţiei, introducând totodată 
în circuitul ştiinţific termenul „tranziţie demografică”.  

Conceptul propus de către F. Notestein, publicată în „Population the long view”, se rezumă 
la faptul că, în evoluţia sa, populaţia parcurge anumite faze, autorul remarcând că statele lumii pot fi 
divizate din această perspectivă în trei categorii: care au început declinul sporului natural; care se 
găsesc într-o creştere tranziţională; care deţin un potenţial mare de creştere [5]. 

În anul 1945, F. Notestein, contribuie la consolidarea concepţiilor propuse de către W. 
Thompson referitoare la existenţa celor trei tipuri de reproducere a populaţiei, introducând totodată 
în circuitul ştiinţific termenul „tranziţie demografică”.  

 În urma multitudinilor de idei propuse, sa ajuns la concluzia că prin tranziţie demografică se 
înţelege trecerea, în decursul unui interval de timp, de la un tip tradiţional de reproducere, care are 
niveluri ridicate ale natalităţii şi mortalităţii, la un tip modern de reproducere, cu niveluri joase ale 
natalităţii şi mortalităţii. 

 

 
Figura 1. Schema desfăşurării tranziţiei demografice 

 
Studii mai aprofundate referitoare la teoria tranziţiei demografice au început să fie realizate în 

anii ’50 -’60 ai sec. XX-lea. Printre savanţii care au contribuit la dezvoltarea teoriei tranziţiei 
demografice, se înscrie şi C. P. Blacker, care, printre primii, a menţionat că, în procesul tranziţiei 
demografice, populaţia trece prin anumite stadii sau cicluri. El propune o teorie a „stadiilor”, care a 
fost preluată şi de alţi cercetători, potrivit căreia ar exista cinci faze: 
1)  faza staţionară – se caracterizează printr-o natalitate şi mortalitate foarte înaltă; 
2)  faza de expansiune incipientă – mortalitatea începe să scadă; 
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3)  faza de expansiune tardivă – natalitatea începe să scadă şi ea, însă mortalitatea scade mai 
repede; 
4)  faza staţionară – are loc reechilibrarea natalităţii şi a mortalităţii la niveluri mai scăzute; 
5)  faza declinului – natalitatea are nivel mai scăzut decât mortalitatea şi se înregistrează un bilanţ natural 
negativ [6]. 

La mijlocul anilor ’70, apar primele cercetări tematice referitoare la tranziţia demografică în 
fosta URSS. Menţionăm aici cercetările savantului A. Vişinevski, „Демографическая революция” 
(1976), care a propus o versiune originală a desfăşurării tranziţiei demografice. Autorul 
menţionează: „Că nu orice schimbare social-economică poate să producă un dezechilibru, într-o 
populaţie, chiar şi dispariţia Imperiului Roman şi apariţia unei noi formaţiuni sociale, cum ar fi 
feudalismul, nu a atras după sine schimbări esenţiale în dinamica proceselor demografice” [7]. 

Un aport deosebit în evoluţia teoriei tranziţiei demografice este adus de către J. C. Chesnais, 
autorul introduce noţiuni noi, cum ar fi „durata tranziţiei” şi „efectul multiplicativ al tranziţiei”, 
menţionându-se că tranziţia are un început pe care îl marchează prin (Tα) (începutul scăderii mortalităţii, 
fără ca mortalitatea să se mai întoarcă la acest indice) şi prin (Tω) sfârşitul tranziţiei, ceea ce marchează 
perioada reîntoarcerii de durată a ritmului de creştere naturală egală sau inferioară, faţă de acel existent în 
perioada anterioară lui Tα.. O altă contribuţie a autorului J.-C. Chesnais constă în susţinerea faptului că 
fiecare ţară îşi are propriul profil de desfăşurare a tranziţiei demografice, divizând statele lumii după modul 
de desfăşurare a tranziţiei demografice: 

 Tipul I include ţările dezvoltate ale Europei; acestui tip îi corespunde o rată anuală de 
creştere sub 2% pe an. Durata tranziţiei demografice este foarte lungă – de 75-200 de ani. Acest tip, 
după cum menţionează autorul, mai poate fi împărţit în trei modele, care prezintă următoarele 
caracteristici: modelul nordic, care are o perioadă de tranziţie foarte lungă – un secol şi jumătate şi 
o creştere maximă în perioada 1870-1880; modelul vestic, cu o perioadă de tranziţie îndelungată, de 
aproximativ un secol, creşterea maximă fiind în jurul anului 1900; modelul sudic, cu o perioadă de 
tranziţie demografică îndelungată de 70-90 de ani, platoul de creştere maxim fiind după anii 1900. 

Tipul II, din care fac parte ţările de imigraţie (SUA, Canada, Argentina, Uruguay etc.). 
Datorită imigraţiei populaţiei adulte şi îmbătrânirii populaţiei, în aceste state, se observă doar 
tendinţele de reducere a creşterii populaţiei, ceea ce este caracteristic pentru fazele finale de 
desfăşurare a tranziţiei (autorul remarcă, în aceste state, o semi-tranziţie). 

Tipul III, în care se înscriu ţările în curs de dezvoltare, pentru care este caracteristică 
scăderea fertilităţii, iar creşterea populaţiei este mai mare de 2%, uneori depăşind 4%. Perioada 
tranziţiei demografice este, în cele mai multe cazuri, relativ scurtă, de 40-80 de ani. Varietatea mare 
de state şi situaţii demografice a făcut posibilă diferenţierea în câteva subtipuri: ţări cu o creştere de 
la 2%-2,5% (cazul Indiei), ţări cu o creştere de la 2,5%-3% (cazul Egiptului), ţări cu o creştere mai 
mare de 3%, plafonul de creştere de peste 3% s-a menţinut mai puţin de 20 de ani (cazul Mexicului) 
[8]. 

În teoria tranziţiei demografice, o atenţie deosebită se acordă factorilor care influenţează 
indicii natalităţii. După cum menţionează K. Davis şi J. Blake, natalitatea este influenţată de o serie 
de factori, care au determinat scăderea fertilităţii: reducerea mortalităţii; creşterea nivelului cultural; 
frecvenţa şcolară; creşterea nivelului de educaţie al femeilor; îmbunătăţirea condiţiilor sanitare; 
urbanizarea; mobilitatea socială; îmbunătăţirea mijloacelor de consum; creşterea cheltuielilor pentru 
educarea copiilor; creşterea nivelului de trai; creşterea numărului femeilor ocupate în afara 
gospodăriilor; slăbirea educaţiei religioase; schimbări în structura şi funcţiile familiei [9].  

Un punct de vedere original, referitor la analiza tranziţiei demografice, a fost propus de către 
cercetătorul australian J. Caldwell. Acesta afirma că, în urma tranziţiei, are loc schimbarea 
comportamentului reproductiv al familiei. Autorul analizează tipurile de familie din statele 
occidentale, menţionând că „tipul de familie care există în aceste state, s-a format ca rezultat al 
condiţiilor specifice de dezvoltare a capitalismului şi a moralei individualismului”. J. Caldwell, în 
formularea concepţiei tranziţiei demografice, s-a bazat pe următoarele principii: În toate societăţile, 
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tipul de natalitate este determinat de tipul de familie existent şi de relaţiile economice din familie; 
Economia de tip agrar se bazează pe o familie numeroasă, având scopul unic economic, de mărire a 
numărului de copii într-o familie; Industrializarea economiei face ca familia să-şi piardă funcţiile de 
celulă a societăţii, familia devenind nucleară, iar pentru acest tip de familii prezintă importanţă un 
număr redus de copii; Familia de tip tradiţional, căreia îi este caracteristică o natalitate înaltă, în 
principiu, se poate adapta la noile condiţii din societatea industrială [10].  

Dezvoltarea teoriei tranziţiei demografice a dus la apariţia unor noi direcţii de cercetare. 
Ample date cu privire la influenţa nivelului de dezvoltare economică asupra natalităţii le întâlnim la 
R. Easterlin, care introduce termenul de „cererea de copii” [11]. O altă direcţie de cercetare în 
înţelegerea procesului tranziţiei demografice este analiza nupţialităţii, care a fost elaborată de către 
J. Hajnal. Investigaţiile sale au demonstrat că, în Europa de Vest, există un tip specific de 
nupţialitate, deosebit de cel din Europa de Est. 

Pe parcursul dezvoltării teoriei tranziţiei demografice, s-a constatat că procesele 
demografice sunt foarte complexe şi fac parte din modificările social-economice şi din modernizare. 
Circumstanţele de desfăşurare a tranziţiei demografice diferă de la caz la caz. Dezvoltarea teoriei 
tranziţiei demografice a dus la apariţia unor aspecte noi, fiind vorba de mai multe tranziţii, precum: 
„Tranziţia mortalităţii”, „Tranziţia fertilităţii” „Tranziţia structurii pe vârste”, „Tranziţia familiei şi 
a tipului de gospodărie” „Tranziţia urbană”. 
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Abstract 
 
Studying the history of clothing and of textile materials underlines the availability and how the materials where used to 
develop technologies to create clothing and fashion during history of mankind. Wearing clothes is a human 
characteristic and is seen through all types of societies, although it’s not known the exact moment when people went 
and started wearing clothes as protection against cold. This paper underlines the chronology behind exploiting 
resources, managing scarcity and embracing fashion as qualitative output. 
 
Introducere  
 Îmbrăcămintea şi textilele au fost importante în istoria omenirii şi reflectă materialele 
disponibile pentru civilizaţie, precum şi tehnologiile care au fost folosite în vederea creării acestora. 
Semnificaţia socială a produsului finit reflectă cultura lor. 

Materialele textile pot fi simţite sau fibre turnate în foc şi apoi netezite, înnodate, tricotate 
sau ţesute pentru a face materiale, care au apărut în Orientul Mijlociu în timpul epocii de piatră. De 
la cele mai vechi timpuri până în prezent, metodele de producţie textilă au evoluat în mod continuu, 
iar opţiunile disponibile ale textilelor au influenţat modul în care oamenii şi-au purtat posesiunile, s-
au îmbrăcat şi şi-au decorat împrejurimile. 

Sursele disponibile pentru studiul îmbrăcămintei şi a materialelor textile includ resturile 
materiale descoperite prin arheologie; Reprezentarea produselor textile şi fabricarea lor în artă; Şi 
documente referitoare la fabricarea, achiziţionarea, utilizarea şi comerţul cu ţesături, unelte şi 
îmbrăcăminte finită. Erudiţia de istorie textilă, în special etapele anterioare, face parte din studiile 
culturii materialelor. 
 
Evoluţia industriei textile 

Între anii 1450 şi 1800, producţia textilă era pe locul al doilea după agricultură ca importanţă 
economică. Aceasta industrie a angajat mai mulţi oameni şi a produs mai mult profit decât orice alt 
domeniu. Producţia şi comerţul au existat la două niveluri. Peste tot, ţăranii şi sătenii au transformat 
lîna şi inul găsite local în ţesături şi îmbrăcăminte pentru ei înşişi şi pentru vecinii lor. Stofa pe care 
o produceau era de proastă calitate şi nu era destinată exportului pe pieţe îndepărtate. Pe partea de 
sus a acestei pieţe locale se afla un comerţ de lux şi lucrativ de lux în ţesături de mătase, lână, 
lenjerie şi eventual bumbac, dintre care cele mai importante erau produsele din lână. Clienţii acestor 
ţesături erau proprietari bogaţi, oficiali guvernamentali şi bisericile, comercianţi, finanţatori, 
aristocraţi şi meşteri populari din Europa, Asia şi Levant. 

Irlanda şi regiunea baltică au furnizat o mare parte din inul din Europa, deşi a fost larg 
răspândit şi disponibil. În secolul al XVI-lea, Veneţia şi alte oraşe italiene au dobândit viermi de 
mătase şi duzi şi au început producţia de mătase. De acolo, industria mătăsii se îndreaptă spre nord 
spre Olanda, Zurich, Lyon, Köln şi Spitalfields (Londra de est), Anglia. În acelaşi timp, firul şi 
ţesătura din bumbac au început să sosească din India şi au devenit extrem de populare. 

Cel mai important aspect dintre toate în industria textilă a fost comerţul cu lână şi ţesături 
din lână. Creşterea oilor a apărut peste tot. În secolul al XV-lea, cele mai bune haine din lână 
proveneau din Anglia. În secolul al XVI-lea, oile merino spaniole au bătut oaia englezească si au 
clasat-o pe locul al doilea. Oile franceze au fost considerate ca fiind pe al treilea loc în ceea ce 
privea producţia de lână. Două tipuri de ţesături de lână au fost produse în Europa - lenajuri şi 
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pieptănate. Dintre cele două, piaţa de lenajuri a fost mult mai mare. Lenajurile au fost făcute din 
fibre scurte din lână care au fost învârtite împreună înainte de filare. Pânza a avut un aspect textil 
moale şi plăcut la atingere. Pânzele au fost realizate din lână cu capse lungi şi au avut un finisaj mai 
dur şi mai fin. Lenajurile moi erau considerate mult mai de dorit decât cele mai aspre din piele şi 
dominau comerţul cu lână. 

Turnarea lânii ca materie primă în ţesătură a fost un proces lung şi complicat. Blana de oaie 
era strivită într-o singură bucată continuă, rostogolită, dărâmată şi vândută comercianţilor 
(draperilor) sau negustorilor de haine sau a agenţilor lor. Blănurile erau murdare şi grase, nu erau 
uniforme şi erau departe de a fi pregătite pentru a fi înfăşurate şi ţesute. Dispozitivele de rupere au 
deschis lâna şi au îndepărtat bucăţile mari de resturi care au fost prinse în ea. Lâna a fost apoi trasă 
în afară, iar aceasta aera sortată în trei sau patru clase. Apoi, lâna sortata era curăţată.  

În secolul al XV-lea, industria textilă era o industrie urbană, controlată de comercianţi bogaţi 
(draperi) care au cumpărat lâna brută, o transformau în material textil şi apoi o vindeau, adesea altor 
meşteşugari care efectuau etapele finale de finisare, inclusiv vopsirea şi curăţarea. Acestea erau 
meşteşuguri cu capital intensiv, iar comercianţii de ţesături adesea preferau să nu fie implicaţi în ele. 
Înainte de secolul al XVII-lea, cea mai mare parte a ţesăturii englezeşti a fost vopsită şi terminată în 
Olanda. În Anglia, în afară de comercianţii care doar cumpărau şi vindeau, negustorii de haine, ei înşişi 
de multe ori deţineau ţesătorii, şi au controlat o mare parte din comerţul de lână. 

În secolele al XV-lea şi al al XVI-lea, muncitorii din domeniul textil au dominat populaţia 
oraşelor precum Veneţia şi Leiden. Cu toate acestea, până în secolul al XVI-lea comercianţii au 
descoperit că ar putea evita salariile mari, lipsa forţei de muncă şi controlul calităţii impuse de 
breslele şi guvernele urbane prin angajarea ţăranilor pentru a face lucrări de fabricare în casele lor. 
Comercianţii urbani au continuat să controleze producţia, însă o mare parte a forţei de muncă a fost 
împrăştiată în mediul rural. Denumite în mod alternativ sistemul de punere în funcţiune, fabricarea 
de cabane şi sistemul Verlag, comercianţii au constatat că ar putea economisi bani (lucrătorii din 
mediul rural ar putea lucra mai puţin pentru că au produs o mare parte din alimentele lor) . 
Lucrătorii calificaţi de cabană ar putea fi la fel de calificaţi ca lucrătorii din mediul urban, deoarece 
multe alte forme de manufactură şi producţie au produs produse de calitate inferioară. Comerţul de 
lână de înaltă calitate rămăsese important, însă mulţi negustori începuseră să-şi reorienteze afacerile 
departe de piaţa de lux şi de bunuri de calitate inferioară, mai ieftine şi mai rapid produse.  

Succesul în industria textilă nu a fost niciodată permanent în lumea modernă timpurie, chiar 
şi oraşele industriale aparent mai sigure puteau supraveghea predominanţa şi controlul declinului 
comerţului. Supravieţuirea şi creşterea au depins de o serie de factori:  

• accesul la materii prime, inclusiv lâna brută şi substanţele chimice pentru vopsire;  
• oferta de munca;  
• accesul la rutele comerciale şi sistemele de transport, inclusiv navele şi căruţele de pe uscat; 
• schimbarea alianţelor politice; război; accesul la apă pentru spălare şi umplere; creşterea 

demografică sau stagnarea;  
• cererea consumatorului; 
• legile guvernului şi reglementările privind breslele; antreprenoriat;  
• şi pieţele internaţionale fluctuante. 
În secolele al XVI-lea şi al XVII-lea, combinaţiile acestor factori au inaugurat o serie de 

schimbări importante în industria textilă. Flandra, nordul Italiei şi sudul Germaniei şi-au pierdut 
dominarea producţiei de lână spre avantajul Angliei, Olandei şi regiunii valone între râurile Meuse 
şi Rin. Industriile de lână din Lille şi Hondschoote au dispărut rapid. Veneţia, cel mai mare 
producător de îmbrăcăminte de lux din secolul al XVI-lea, şi-a văzut industria de lână dispărută. 
Pierderea unei regiuni a fost adesea câştigul alteia. Industriile de lână din Anglia au crescut 
considerabil odată cu decizia guvernului de a opri exportul de blănuri de lână în 1660. Leiden, 
adaptându-se la o cerere tot mai mare de ţesături mai uşoare, a crescut dintr-un oraş de 12 000 în 
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1600 într-un oraş de 80 000 în 1640. A fost depăşită în schimb de oraşele din apropiere Liège şi 
Verviers, unde costurile forţei de muncă au fost mai mici. 

Adesea, cheia succesului a fost adaptabilitatea, mai ales în secolul al XVIII-lea. Declinul 
economic al secolului al XVII-lea şi schimbarea gusturilor consumatorilor au diminuat cererea de 
lână de lux. Regiunile care aveau acces la o varietate de fire de lână şi de in sau de bumbac au 
început să producă "noi manufacturi", îmbrăcăminte hibride fabricate atât din lână, lână şi in, lână şi 
bumbac, Inul (fustiane şi filigrane - adică ţesături de bumbac şi de in, produse în Normandia). 
Producţia de lână a beneficiat, de asemenea, de cererea pentru un material mai uşor ca şi greutate. 

Ţesăturile din bumbac din India şi din Levant au ajuns în Europa în secolul al XVI-lea sau 
mai devreme. Până în secolul al XVIII-lea, companiile olandeze şi englezeşti din India de Est au 
început să importe cantităţi substanţiale de pânză de bumbac pură (calicoes) din India şi din Levant 
către Europa. Pentru a proteja industria de lână, Anglia a interzis importul de pânză de bumbac pur 
în 1700. Alte ţări au urmat exemplul. 

 Firul de bumbac brut şi bumbac prelucrat a continuat să ajungă, însă, importat nu numai din 
Orientul Mijlociu şi din India, ci şi din India de Vest, începând cu începutul secolului al XVIII-lea. 
Industria de lână a rămas cea mai mare din industria textilă pe parcursul secolului al XVIII-lea, dar 
piaţa bumbacului şi a ţesăturilor de in, a crescut atât de repede sau mai rapid decât oferta de bumbac 
brut. (Europenii nu au reuşit să rotească firul de bumbac suficient de puternic pentru firele de 
urzeală până la introducerea cadrului de filare în anii 1770.) Pieţele pentru aceste pânze hibride de o 
calitate relativ modestă au fost substanţial diferite de cele pentru îmbrăcămintea de lână. Multe 
produse finite au fost trimise în Africa; Altele au fost achiziţionate de ţărani europeni, de agricultori 
şi de lucrătorii urbani. În ambele cazuri, cu cât pânza a fost mai intensă, cu atât mai mult seamănă 
cu pânzele ilegale(calicoes) şi cu atât era mai populară. 

În oraşele englezeşti şi continentale, producţia de lână a continuat să crească în secolul al 
XVIII-lea, în ciuda concurenţei noilor manufacturi. În Anglia, această creştere a fost stimulată de 
crearea unor săli de ţesături urbane în care vestitorii care supravegheau fabricarea pânzei au vândut 
mărfurile lor comercianţilor care, la rândul lor, supravegheau finisarea, transportul şi 
comercializarea acestora.  

Cel mai dinamic sector al industriei textile, totuşi, era în bumbac. Furnizarea de bumbac brut 
era mult mai elastică decât furnizarea de lână şi, prin urmare, era mai puţin costisitoare, chiar dacă 
trebuia să fie importată din Asia sau din emisfera vestică. Cea mai mare parte a pieţelor 
neexploatate până în prezent pentru textilele europene se află în zone calde sau temperate cu veri 
fierbinţi - America de Nord, Africa, Asia de Sud şi de Est şi Indiile de Vest, unde îmbrăcămintea 
uşoară era în mod evident mai dorită decât cea a produselor groase din lână. 
 
Drumul mătăsii şi influenţa avută asupra industriei textile la nivel global 

Drumul mătăsii reprezintă o reţea veche de rute comerciale care au fost timp de secole 
centrul pentru interacţiunea culturală pentru regiuni din continentul asiatic care leagă Estul şi Vestul 
şi se întind de la Peninsula Coreană şi Japonia până la Marea Mediteraneană. 

Drumul de mătăsii este cel mai vechi şi mai important traseu comercial din lume, din punct 
de vedere istoric. Numele îi evocă imaginile caravanelor care străbătea nisipul în deşert şi mirosul 
de mirodenii exotice şi continuă să fascineze călătorii. Istoria sa lungă, strâns legată de cea a Chinei, 
explică motivele politice şi economice ale succesului său. 

Drumul mătăsii este de fapt numele colectiv acordat unui număr de rute comerciale antice 
care leagă China şi Asia Centrală. 

Acest drum din nord-vestul Chinei, cu o istorie de peste două mii de ani, porneşte de la 
vechile capitale din Luoyang şi Xi'an, care traversează râul galben de la Lanzhou, către coridorul 
"Gansu" şi se întinde de-a lungul marginii deşerturi şi şirurilor de munţi. 

Mătasea, cea mai luxoasă ţesătură din toate, a fost făcută aproape exclusiv în China până 
când secretul a fost dezvăluit în secolul al VII-lea în Occident. Această marfă preţioasă a atras 

116 
 



Culegere de articole selective ale Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii” 
22-23 septembrie 2017, Chişinău, Vol. IV 

E-ISBN 978-9975-75-899-4 
 

negustorii din Asia Centrală, care au adus în schimb în China cai, bovine, blănuri, piele şi lux, cum 
ar fi fildeşul şi jadul. Iniţial, chinezii au comercializat mătasea în interiorul imperiului.  

Această rută a fost deschisă de Zhang Qian în dinastia Hanului de Vest, iar rutele au fost 
formate treptat în întreaga dinastie Han. Această rută comercială şi-a petrecut copilăria şi a crescut 
treptat în această dinastie. Odată cu instaurarea dinastiei Tang, care a cunoscut o dezvoltare rapidă a 
economiei şi a societăţii, această faimoasă cale comercială a atins cea mai prosperă etapă din istorie. 
În timpul domniei dinastiei Yuan, a experimentat ultima perioadă înfloritoare. 
 
CONCLUZII 

Odată cu evoluţia secolului al XVIII-lea, invenţia maşinilor concepute în primul rând pentru 
a creşte atât cantitatea cât şi calitatea firelor de bumbac au făcut posibilă fabricarea ţesăturilor din 
bumbac pur. Maşinile textile nu erau noi în secolul al XVIII-lea. În 1598 William Lee a inventat un 
cadru de stocare pentru tricotat. Până la sfârşitul secolului al şaptesprezecelea, toate acestea au 
eliminat tricotarea de mână. În anul 1604, William Dircxz van Sonnevelt a inventat un cadru de 
panglică care permitea unei persoane să tese douăsprezece panglici la un moment dat, iar în anii 
1600, italienii au inventat o maşină pentru aruncarea mătăsii care a revoluţionat fabricarea mătăsii. 
La un risc considerabil, planurile pentru aceste maşini au fost introduse în Anglia în 1717. 

Nu toate maşinile au avut succes imediat. Maşinile de cadrdat inventate de Lewis Paul şi de 
alţii în anii 1750, scheletul lui Richard Arkwright (1769) (cunoscut şi sub denumirea de rama de 
apă) şi şablonul lui Samuel Crompton (1779) au făcut posibilă producerea uno fire de bumbac mai 
puternice şi mai fine decât oricând. Cu maşinăriile ce au apărut în fabrici a apărut şi creşterea 
oraşelor bazate pe bumbac. Între 1760 şi 1830, de exemplu, populaţia din Manchester, Anglia, a 
crescut de la 17.000 la 180.000. 

Edmund Cartwright a creat un robot de forţă în anii 1780, dar avantajele sale faţă de ţeserea 
manuală nu au fost revoluţionare, iar adoptarea ţesăturilor mecanice a fost mult mai lentă decât 
adoptarea cadrdării mecanice şi a centrifugării. Procesele de finisare au fost, de asemenea, 
transformate. Chimicalele au înlocuit soarele ca agenţi de înălbire (acidul sulfuric în 1756, clorul în 
anii 1790), iar cilindrul a înlocuit vechea presă bloc (1783). 

Aproape toate aceste maşini au fost inventate pentru comerţul cu bumbac, dar puteau fi şi au 
fost adaptate pentru a fi utilizate în producţia de ţesături din lână. Panglicile s-au adaptat mult mai 
uşor la noua tehnologie decât au făcut-o. Rama de rotire a fost utilizată pentru a se roti lână cu capse 
lung. Acelaşi lucru a fost valabil şi pentru ţesutul mecanic, când s-a răspândit în secolul al XIX-lea. 
Firele mai puternice au făcut mai uşoară tricotarea din lână. 

La sfârşitul secolului al XVIII-lea, industria textilă a Europei se mişca rapid în era 
industrială. Epoca de bumbac începuse; tricotajele din lână depăşiseră lenajurile; Producţia din 
fabrică a readus producţia în oraşe; Iar pieţele s-au extins mult dincolo de comerţul de lux din 
secolele al cincisprezecelea, al şaisprezecelea şi al şaptesprezecelea. 
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main agents of political socialization are highlighted. Also, is studied the contribution they bring to the formation of the 
political culture of citizens. It highlights the problems currently faced by agents of political socialization. The paper 
also lists the indicators of the effectiveness of political socialization. 
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JEL CLASSIFICATION: D72 
 
 Necesitatea cercetării problemei socializării politice a individului, modelele socializării, agenţii 

şi mecanismele este condiţionată de sarcinile sistemului social în reformare, de perspectiva integrării 
europene, care sunt strâns legate de formarea conştiinţei politice a individului şi responsabilitatea sa în 
faţa societăţii şi a poziţiei sale sociale. Democratizarea sistemului politic şi dezvoltarea societăţii civile 
necesită în calitate de suport o cultură politică democratică şi participativă. 

 Una din tipurile socializării personalităţii este socializarea politică. În viziunea 
cercetătorului român Ioan Jude, socializarea politică este procesul de asimilare graduală de către o 
persoană sau grup de persoane a teoriilor, ideilor, doctrinelor, ideologiilor, programelor, valorilor şi 
normelor politice în scopul realizării unor acţiuni şi comportamente politice dezirabile şi eficiente. 
În opinia cercetătorului, nivelul socializării politice depinde de gradul şi profunzimea asimilării 
acestor idei, valori şi norme politice, şi mai mult decât atât, de gradul lor de valorizare şi obiectivare 
în practica politică [1, p. 463.].  

Socializarea politică este un mod specific de control social. Atât societatea în întregime, dar, 
mai ales, elita acesteia încearcă să transmită prin agenţii socializării politice diferite norme, valori, 
tradiţii. Ea contribuie la formarea aptitudinilor indivizilor, care, le vor permite să facă distincţie 
între societatea civilă şi societatea politică, să înţeleagă şi să evalueze evenimentele politice, să 
formuleze opţiuni politice şi să participe la soluţionarea problemelor politice. Socializarea politică 
este un proces complex, multifazic de formare şi dezvoltare a culturii politice a individului, prin 
intermediul anumitor agenţi ai socializării politice. 

 Socializarea politică îndeplineşte anumite sarcini: acumularea şi transmiterea de elemente ale 
culturii şi conştiinţei politice; formarea condiţiilor favorabile pentru câştigarea experienţei politice 
necesare; modificarea în caz de necesitate a elementelor culturii politice în procesul de dezvoltare a 
sistemului politic. Socializarea politică îndeplineşte anumite funcţii, cele mai importante fiind: - de 
informare; - de orientare valorică; - de directivă normativă; - de orientare a comportamentului. O 
socializare politică reuşită satisface necesităţile persoanei de a fi un bun cetăţean. 

Socializarea politică se realizează prin intermediul unor agenţi ai socializării politice, care 
pot fi: instituţii, organizaţii, evenimente politice. Unii agenţi ai socializării politice au destinaţia 
directă de a realiza procesul de socializare. De exemplu, centrele pentru educaţia civică, instituţiile 
de învăţământ. În schimb, o parte dintre agenţii socializării politice cum ar fi familia sau grupurile 
de similaritate nu au o asemenea destinaţie specială.  
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Cei mai importanţi agenţi ai socializării politice în societăţile contemporane sunt: familia, 
instituţiile de învăţământ, organizaţiile politice, organizaţiile nonguvernamentale, mass-media, 
Internetul, grupurile de similaritate, organizaţiile religioase, evenimentele politice. 

Primul agent al socializării politice pentru orice individ este familia. Anume în familie se 
începe formarea culturii politice. Familia influenţează orientările politice ale copiilor şi poate să 
transmită atât valori şi modele de comportament politic pozitive, cât şi negative. De relaţiile dintre 
părinţi, de asemenea, de relaţiile dintre părinţi şi copil depinde dacă copilul la atingerea vârstei 
maturităţii va fi un cetăţean activ sau pasiv. În familie se obţin primele informaţii şi se învaţă 
primele cunoştinţe despre politică, deci familia are un aport puternic la formarea laturii cognitive a 
culturii politice. Familia continuă să fie unul dintre agenţii socializării politice a cetăţeanului pe 
parcursul întregii vieţi. Dar, deja pentru copii de vârsta şcolară, pentru adolescenţi şi tineri, la 
procesul de socializare politică al lor, în afară de familie participă şcoala, dar şi alţi agenţi al 
socializării politice.  

Actualmente, familia se confruntă cu diverse probleme. Tranziţia este destul de solicitantă în 
ceea ce priveşte timpul, efortul făcut pentru a supravieţui. Deci, timpul liber, necesar pentru 
comunicare, inclusiv pe teme politice, este foarte puţin. Deci, familia nu îşi poate îndeplini eficient 
rolul de agent al socializării politice. O piedică în faţa procesului de socializare politică în cadrul 
familiei o constituie migraţia de muncă în străinătate. Membrii unei familii pot să deprindă modele 
pozitive de comportament politic din ţările cu experienţă democratică mai îndelungată. Dar, se 
distrug multe familii, ceea ce provoacă dezamăgirea tinerilor şi neîncrederea în informaţia furnizată 
de familie, inclusiv în cea cu caracter politic. Pentru reuşita procesului de socializare politică în 
familie, este nevoie de înţelegere între părinţi şi copii, de modele pozitive de relaţii dintre aceştia.  

Instituţiile de învăţământ, un alt agent important al socializării politice continuă procesul de 
formare a culturii politice a copiilor şi a tinerilor, dezvoltând mai ales componenta cognitivă a acesteia. 
Societatea democratică prin intermediul instituţiilor de învăţământ transmit norme de comportament, 
modele şi instrumente de luare a deciziilor în mod democratic, necesitatea de a respecta opiniile 
celorlalţi. Este important de ştiut că dacă accentul se pune în mod exclusiv pe inoculare sloganelor 
naţionale, a simbolurilor, eroilor şi sărbătorilor naţionale, fără a se ţine cont de valorile democraţiei şi 
dezvoltarea gândirii critice, atunci educaţia politică este înlocuită cu îndoctrinarea.  

Organizaţiile politice îşi aduc aportul lor la socializarea politică. Printre acestea, pe una 
dintre primele poziţii se situează partidele politice. Acestea constituie un agent semnificativ al 
socializării politice. Ele sunt structurile politice asociative care permit individului să cunoască din 
surse directe realitatea politică, nu prin intermediul terţelor părţi [2, p. 23]. Partidele politice 
socializează indivizii prin faptul că aduc la cunoştinţa acestora scopurile şi obiectivele pe care le 
stabilesc, mobilizează cetăţenii pentru susţinerea unor anumite cauze, recrutează şi pregătesc viitori 
lideri politici. Formarea culturii politice trebuie sa fie un scop direct şi precis al politicienilor. Însăşi 
existenţa pluripartidismului are o contribuţie pozitivă la formarea culturii politice de tip democratic. 
Partidele politice realizează socializarea politică şi prin organizaţiile politice de tineret. Aceste 
organizaţii constituie platforme de lansare în politică pentru conducătorii lor şi de obţinere a 
experienţei politice de către ceilalţi membri. Partidele oferă membrilor şi simpatizanţilor o 
ideologie, o doctrină, în ultima instanţă deci, o subcultură politica. Mai concret, partidele politice le 
oferă informaţii politice, căi de soluţionare a unor revendicări, de relaţionare activă cu sistemul 
politic, normele legitimării politice. 

 În societatea contemporană creşte importanţa mass-media pentru procesul socializării politice. 
Mijloacele de informare în masă, ca „a patra putere” în societate constituie una dintre sursele 
principale ale socializării politice, ale formării concepţiei oamenilor despre sfera politică, ale 
stimulării participării politice a acestora. Ele formează opinii, orientează spre anumite opţiuni şi 
valori. Mijloacele mass-media sunt importante prin faptul că ele nu doar informează societatea despre 
evenimentele care au avut loc, ci şi joacă un rol activ în crearea altora, şi în interpretarea celor 
întâmplate. Mass-media a devenit pentru marea majoritate a populaţiei o sursă legitimă, facilă şi 

119 
 



Culegere de articole selective ale Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii” 
22-23 septembrie 2017, Chişinău, Vol. IV 

E-ISBN 978-9975-75-899-4 
 
accesibilă de informaţie. Rolul mass media este destul de mare în societăţile complexe contemporane, 
pentru că individul trăieşte mai degrabă într-o realitate creată de mass media. Iar participarea politică 
a individului este legată direct de distribuţia opiniilor prezentate de mass media. 
Pentru ca influenţa socializatoare a mijloacelor de informare în masă să fie benefică, acestea trebuie 
să transmită „informaţii exacte, complete şi neorientate politic” [3, p. 317]. O piedică în faţa 
socializării politice de către mijloacele de informare în masă este faptul că deseori o mai mare 
atenţie ele acordă evenimentelor negative din sfera politică, ceea ce poate să condiţioneze o 
atitudine negativă faţă de politică, în genere.  

În condiţiile în care societatea modernă slăbeşte într-o măsură oarecare legăturile dintre 
părinţi şi copii, influenţa mijloacelor de informare în masă asupra procesului de socializare politică 
poate fi deseori mai mare decât cea a familiei. Frecvenţa apelării la mijloacele de informare în masă 
pentru informare despre evenimentele politice caracterizează calitatea procesului de socializare 
politică, pentru că dacă aceasta este înaltă, se formează un tablou complet al vieţii social-politice.  

Un neo-agent al socializării politice este Internetul. Acesta este o sursă de socializare 
politică mai ales pentru tineri. Informaţia din Internet, de cele mai multe ori, nu este supusă 
cenzurii, deşi a vorbi despre o independenţă totală a Internetului ar fi incorect. În Internet poţi găsi 
destulă informaţie, care reflectă real situaţia politică, însă este dificil să separi această informaţie de 
cea care reflectă realitatea distorsionat. Internetul abundă de informaţie adevărată, dar şi falsă, de 
informaţie valoroasa şi de informaţie cu valoare cognitivă infimă. Posibilităţile Internetului fiind 
foarte mari, cetăţenii pot să găsească în el informaţie despre sfera politică, pot să comunice în 
forumuri şi chaturi despre politică, pot să îşi creeze blog-uri cu teme politice. Iar din momentul în 
care în Internet au început să se transmită posturi de radio şi de televiziune, s-a format un mediu 
mass-media alternativ, cu mai mari posibilităţi de influenţă şi alte moduri de organizare decât mass-
media tradiţională.  

Grupurile de similaritate constituie un influent agent de socializare. Printre aceste grupuri 
pot fi numite grupurile de prieteni, colectivele de muncă, grupurile de interese, grupele de studenţi. 
Gradul de influenţă a grupurilor de similaritate asupra formării culturii politice este invers 
proporţională cu vârsta persoanelor supuse socializării. Indivizii adoptă concepţiile despre politică, 
pe care le au semenii lor din grupurile de similaritate, fie pentru că îi plac şi îi respectă, fie pentru 
că, pur şi simplu, vor să fie ca ei. Pentru studenţi, principalul grup de similaritate îl reprezintă 
grupele studenţeşti.  

Şi organizaţiile religioase îşi aduc aportul la formarea culturii politice. Multe idei, valori, 
legate de religie se includ ca parte componentă în cultura politică. Religia fiind un element 
important al tradiţiei naţionale şi istorice a unui popor, pătrunde moştenirea sa culturală şi, 
respectiv, se reflectă şi asupra caracterului culturii politice a acestuia. Rolul organizaţiilor 
religioase în procesul socializării politice depinde de mai mulţi factori – de tipul confesiunii 
religioase, de gradul de implicare a persoanei în activitatea organizaţiei religioase respective etc. În 
unele cazuri o parte din valorile promovate de biserică vin în contradicţie cu cele promovate de 
către sistemul politic, iar în altele – sistemul politic se dezvoltă conform valorilor religioase (ca în 
unele ţări islamice). O parte din organizaţiile religioase se implică în procesul de socializare 
politică, iar altele se dezic conştient de socializarea politică, chiar insistă ca credincioşii să nu 
participe de fel la viaţa politică. În ţările postsovietice religia a devenit o modă, iar în unele cazuri 
susţinerea activă, dar ascunsă de către cler contribuie la victoria unor sau altor forţe la alegeri. 
Confesiunea cea mai răspândită în Republica Moldova este creştinismul ortodox. Clerul acestei 
religii nu interzice credincioşilor să participe la activitatea social-politică şi chiar îi implică în unele 
acţiuni şi manifestări.  

Gradul de influenţă a agenţilor socializării politice asupra formării culturii politice diferă de 
la o societate la alta şi de la o perioadă la alta. Dacă în cadrul socializării politice primare rolul cel 
mai important îl deţine, de obicei, familia, atunci în ceea ce priveşte socializarea secundară, rolul 
agenţilor socializării politice este diferit. În unele societăţi, cel mai important agent al socializării 
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politice sunt mijloacele de informare în masă, în altele – organizaţiile religioase. Fiecare dintre 
agenţii socializării, participând la formarea culturii politice, poate să influenţeze pozitiv sau negativ 
procesul de socializare politică.  

Socializarea politică este un proces de învăţare a normelor, credinţelor, valorilor politice, dar 
şi un proces de perpetuă schimbare a acestora, a mediului politic, şi deci, această schimbare este 
rezultatul unor relaţii complexe între agenţii rivali ai socializării, care transmit mesaje contradictorii 
unor receptori relativ autonomi. 

Eficienţa socializării politice a cetăţenilor în perspectiva integrării europene poate fi 
apreciată în funcţie de: 

• gradul de informare politică, care reprezintă, în esenţă, un set de cunoştinţe despre 
sfera politică, despre instituţiile şi organizaţiile politice, în mod special, cunoştinţe 
despre Uniunea Europeană; 

• nivelul competenţei politice, care se manifestă în ansamblul de cunoştinţe, pe care le 
posedă persoana despre drepturile sale inalienabile şi obligaţiile ce îi sunt impuse, 
despre drepturile şi obligaţiile ţării în perspectiva integrării europene; 

• capacitatea cetăţenilor de a selecta şi analiza informaţia despre domeniul politic; 
• gradul de activism politic, prin care se înţelege antrenarea cetăţenilor în sfera politicii.  

Gradul de socializare politică se poate stabili după gradul de interiorizare a normelor culturii 
politice, a valorilor politice, după nivelul de formare a elementului cognitiv al culturii politice.  

Unele instituţii de socializare şi de control social promovează obedienţa, conformismul, 
obligativitatea, iar realitatea economiei de piaţă cere independenţă, risc, iniţiativă. De aici decurge 
ambivalenţa atitudinală şi comportamentală a cetăţenilor, mai ales a tinerilor, nevoiţi să se confrunte 
cu sisteme valorice şi normative ambigue şi chiar contradictorii între ele. În societăţile dezvoltate 
unde procesul de socializare are ca finalitate conştientizarea valorilor democratice, contribuţia 
civică este un component inalienabil al culturii politice [4, p. 75]. 

Studierea şi însuşirea experienţei politice a ţărilor democratice, studierea funcţionării 
sistemelor politice şi a posibilităţii de a le influenţa, de a realiza interesele personale şi de grup, de a 
rezolva conflictele sociale influenţează benefic socializarea politică. 

Actualmente sunt necesare eforturi cumulative din partea tuturor agenţilor socializării 
politice în vedere realizării eficiente a socializării politice a populaţiei. Procesul de socializare 
politică în perspectiva integrării europene se confruntă cu mai multe probleme. Cunoaşterea acestor 
probleme şi a cauzelor lor poate să contribuie la stabilirea direcţiilor şi mecanismelor de realizare a 
socializării politice. În perspectiva integrării europene, în Republica Moldova nu se doreşte 
socializarea politică, supusă unui control total, care a existat în cadrul societăţii totalitare. 
Socializarea politică nu trebuie să fie înlocuită cu manipularea şi îndoctrinarea, totuşi, un anumit 
grad de control al acestui proces trebuie să existe. Este important ca agenţii socializării politice să 
transmită valori, atitudini şi modele de comportament favorabile democratizării societăţii şi 
perspectivei de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană.  
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Abstract 
 
The textile and clothing industry is a diverse sector of the global economy, which plays an important role especially in 
the European economy. The EU’s legislation for fibers and labels protects consumers offers sensitive information to 
third parties. The European Commission is engaged in dialogues outside the EU that reach policies and regulations 
that affect the global economy, and that also represents the goal followed by this research paper. 
 
Introducere 

Industria textilă reprezintă un sector divers, care joacă un rol important în industria 
prelucrătoare europeană, angajând 1,7 milioane de persoane şi realizând o cifră de afaceri de 166 
miliarde EUR. Sectorul a suferit recent schimbări radicale pentru a-şi menţine competitivitatea prin 
trecerea la produse cu valoare adăugată ridicată. 

  
Caracteristicile industriei textile europene 

Industria textilă şi de îmbrăcăminte acoperă o gamă largă de activităţi din transformarea 
fibrelor naturale (bumbac, in, lână etc.) sau sintetice (poliester, poliamidă etc.) în fire şi ţesături, la 
producerea unei game largi de produse cum ar fi fire hi-tech sintetice, lenjerii de pat, filtre 
industriale şi îmbrăcăminte. 

Industria cuprinde: 
1. Două tipuri de fibre textile: 
a) Fibre "naturale", inclusiv bumbac, lână, mătase, in, cânepă şi iută; 
b) Fibrele fabricate de om, inclusiv cele provenite din transformarea polimerilor naturali (de 

exemplu, vâscoză, acetat şi modal), fibre sintetice (de exemplu, fibre organice pe bază de produse 
petrochimice cum ar fi poliester, nailon / poliamidă, acril şi polipropilenă) din materiale anorganice 
(de exemplu, sticlă, metal, carbon sau ceramică); 

2. Tratarea materiilor prime, adică prepararea sau producerea de diverse fibre textile şi / sau 
fabricarea firelor (de exemplu prin filare); 

3. Producţia de ţesături tricotate şi ţesute; 
4. Activităţile de finisare care urmăresc să ofere ţesăturilor proprietăţile vizuale, fizice şi 

estetice pe care consumatorii le solicită. Aceasta include albirea, imprimarea, vopsirea, 
impregnarea, acoperirea şi plastifierea; 

5. Transformarea acestor materiale în produse care includ: 
6. Îmbrăcăminte (tricotate sau ţesute); 
7. Covoare şi alte acoperitoare de podea din materiale textile; 
8. Textile de origine, cum ar fi lenjerie de pat, de masă sau de bucătărie şi perdele; 
9. Textile tehnice sau industriale. 
Importanţa economică a acestei industrii este destul de mare în Europa. Sectorul textil şi al 

articolelor de îmbrăcăminte este o parte importantă a industriei europene de producţie, jucând un rol 
crucial în economie şi bunăstare socială în multe regiuni ale Europei. Conform datelor din 2013, în 
industrie erau 185 000 de companii care au angajat 1,7 milioane de persoane şi au generat o cifră de 
afaceri de 166 miliarde EUR. Sectorul reprezintă o cotă de 3% din valoarea adăugată şi o pondere 
de 6% în ocuparea forţei de muncă în totalul producţiei din Europa. 
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Sectorul UE se bazează pe întreprinderile mici. Companiile cu mai puţin de 50 de angajaţi 
reprezintă peste 90% din forţa de muncă şi produc aproape 60% din valoarea adăugată.  

Cei mai mari producători din industrie sunt cele cinci ţări cele mai populate din UE: Italia, 
Franţa, Regatul Unit, Germania şi Spania. Împreună, acestea reprezintă aproximativ trei sferturi din 
producţia UE. 

Ţările din sud, cum ar fi Italia, Grecia şi Portugalia; Unele dintre noile state membre precum 
România, Bulgaria şi Polonia; Şi, într-o mai mică măsură, Spania şi Franţa, contribuie mai mult la 
producţia totală de îmbrăcăminte. Pe de altă parte, ţările nordice, precum Regatul Unit, Germania, 
Belgia, Ţările de Jos, Austria şi Suedia, contribuie mai mult la producţia textilă, în special la 
produsele textile tehnice. 

În ceea ce priveşte performanţa comerţului exterior, aproximativ 20% din producţia UE este 
vândută în afara UE, în ciuda accesului limitat la multe pieţe din afara UE. 

Sectorul a suferit o serie de transformări radicale în ultimele decenii, datorită unei 
combinaţii de schimbări tehnologice, evoluţiei costurilor de producţie, apariţiei unor concurenţi 
internaţionali importanţi şi eliminării cotelor de import după 2004. Companiile şi-au îmbunătăţit 
competitivitatea prin reducerea sau încetarea producţiei în masă a produselor simple şi 
concentrându-se în schimb pe o gamă mai largă de produse cu o valoare adăugată mai mare. 

Producătorii europeni sunt lideri mondiali în pieţele de textile şi neţesute tehnice / 
industriale (filtre industriale, produse de igienă, produse pentru sectoarele auto şi medical etc.), 
precum şi pentru articole de îmbrăcăminte de înaltă calitate cu un conţinut ridicat de design. 
Tendinţa către produse cu valoare adăugată mai mare trebuie continuată pentru a consolida 
competitivitatea sectorului textil şi al îmbrăcămintei.  

Competitivitatea a fost de asemenea reţinută prin subcontractarea sau relocarea instalaţiilor 
de producţie pentru activităţile cu forţă de muncă intensă, cum ar fi confecţionarea articolelor de 
îmbrăcăminte, către întreprinderile din ţările cu costuri reduse ale forţei de muncă, în special în 
zona euro-mediteraneeană. 

Globalizarea şi progresul tehnologic au condus, de asemenea, la o regândire a strategiei de 
grupare a industriei de textile şi îmbrăcăminte. Deşi joacă un rol important pentru anumite activităţi, 
cooperarea la nivel local, sectorial sau regional s-a dovedit din ce în ce mai insuficientă pentru a 
asigura că lanţul de producţie rămâne în proximitatea geografică apropiată de piaţa europeană. Prin 
urmare, gruparea activităţilor diversificate se bazează acum şi pe o arie geografică mai largă, adică 
zona pan-euro-mediteraneeană. În consecinţă, liderii mondiali sunt mărci din UE. Acest lucru este 
valabil şi pentru brandurile high-end. 

 
Presiunea fenomenului de modă – Industria “fashion” 

Moda este un stil sau o practică populară, în special în îmbrăcăminte, încălţăminte, 
accesorii, machiaj, corp sau mobilier. Moda este o tendinţă distinctivă şi adesea constantă în stilul în 
care o persoană se îmbracă. Sunt stilurile predominante în comportament şi cele mai noi creaţii ale 
designerilor de textile. Deoarece termenul mai tehnic este legat în mod regulat de termenul 
"fashion", utilizarea acestuia a fost retrogradată la simţuri speciale, cum ar fi îmbrăcămintea 
fantezie sau uzura de mascaradă, în timp ce "moda" înseamnă în general îmbrăcăminte, inclusiv 
studiul acesteia. Deşi aspecte ale modei pot fi feminine sau masculine, unele tendinţe sunt 
androginice.  

Noţiunea de industrie a modei mondiale este un produs al epocii moderne. Înainte de 
mijlocul secolului al XIX-lea, cea mai mare parte a îmbrăcămintei a fost făcută la comandă. A fost 
realizat un manual pentru indivizi, fie ca producţie de origine, fie la comandă de la designeri şi 
croitorii. La începutul secolului al XX-lea - odată cu creşterea noilor tehnologii, cum ar fi maşina de 
cusut, creşterea capitalismului global şi dezvoltarea sistemului de producţie din fabrică şi 
proliferarea punctelor de vânzare cu amănuntul, cum ar fi magazinele de îmbrăcăminte – hainele au 
ajuns să fie produse în masă în dimensiuni standard şi vândute la preţuri fixe. 
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Deşi industria modei s-a dezvoltat în primul rând în Europa şi America, începând din 2015, 
este o industrie internaţională şi extrem de globalizată, cu îmbrăcăminte deseori concepută într-o 
ţară, fabricată în altă ţară şi vândută în întreaga lume. De exemplu, o companie de modă americană 
ar putea să creeze ţesături în China şi să aibă hainele fabricate în Vietnam, finisate în Italia şi 
transportate într-un depozit din Statele Unite, pentru a fi distribuite la magazinele de vânzare cu 
amănuntul la nivel internaţional. Industria modei a fost de mult timp unul dintre cei mai mari 
angajatori din Statele Unite şi rămâne aşa şi în secolul 21. Cu toate acestea, ocuparea forţei de 
muncă din S.U.A. a scăzut considerabil, deoarece producţia a crescut din ce în ce mai mult în 
străinătate, în special în China. Deoarece datele despre industria modei sunt raportate în mod tipic 
pentru economiile naţionale şi exprimate prin numeroase sectoare separate ale industriei, cifrele 
agregate pentru producţia mondială de textile şi îmbrăcăminte sunt dificil de obţinut. Cu toate 
acestea, prin orice măsură, industria îmbrăcămintei reprezintă o parte semnificativă a producţiei 
economice mondiale.  

Această industrie are 4 nivele: 
• Producţia de materii prime, în special fibre şi textile, dar şi piele şi blană; 
• Producţia de produse de modă de către designeri, producători, antreprenori şi altele; 
• Vânzările cu amănuntul; 
• Diverse forme de publicitate şi promovare. 
Tehnologia joacă un rol important în majoritatea aspectelor societăţii de astăzi. Influenţele 

tehnologice sunt din ce în ce mai evidente în industria modei. Noile evoluţii modelează şi creează 
tendinţe actuale şi viitoare. 

Aceste evoluţii, cum ar fi tehnologia pe care o poţi purta, au devenit o tendinţă importantă în 
modă şi vor continua să avanseze în privinţa mai multor aspecte cum ar fi îmbrăcămintea construită 
cu panouri solare care percep dispozitive şi ţesături inteligente care sporesc confortul purtătorului 
schimbând culoarea sau textura pe baza schimbărilor de mediu. 

Pe măsură ce suferim o încetinire economică globală, credinţa "Petreceţi acum, gândiţi-vă 
mai târziu" devine mai puţin relevantă în societatea noastră. Consumatorul de astăzi tinde să fie mai 
conştient de consum, căutând opţiuni destul de suficiente şi mai bune, mai durabile. Oamenii au 
devenit, de asemenea, mai conştienţi de impactul pe care consumul lor de zi cu zi îl are asupra 
mediului şi societăţii. Ei caută modalităţi de a-şi media dorinţele materiale cu scopul de a face mai 
mult bine în lume. O economie liniară se schimbă treptat într-o direcţie circulară. 

În sistemul economic liniar de astăzi, producătorii extrag resursele pământului pentru a face 
produse care în curând vor fi aruncate în depozitele de deşeuri, pe de altă parte, sub modelul 
circular, producţia de bunuri funcţionează ca sisteme în natură, unde deşeurile devin alimentul şi 
sursa de creştere pentru ceva nou. Companiile precum MUD Jeans, cu sediul în Olanda, angajează o 
schemă de leasing pentru blugi. Această companie olandeză "reprezintă o nouă filosofie 
consumatoare, care este de a folosi în loc de a deţine", potrivit site-ului MUD. Conceptul 
protejează, de asemenea, compania de preţurile volatile ale bumbacului. Consumatorii plătesc 7,50 
euro lunar pentru o pereche de blugi; După un an, pot să-i înapoieze la Mud, să le comercializeze 
pentru o pereche nouă şi să înceapă un alt contract de închiriere. MUD este responsabil pentru orice 
reparaţie în timpul perioadei de închiriere. O alta companie de moda etica, Patagonia a infiintat 
primul magazin multi-seller pe eBay pentru a facilita vanzarile second-hand; Consumatorii care iau 
angajamentul pentru "Common Threads" pot vinde în acest magazin şi au echipamentele lor listate 
la secţiunea "Gear Used" de la Patagonia.com. 

Consumul ca pondere a produsului intern brut în China a scăzut timp de şase decenii, de la 
76% în 1952 la 28% în 2011. China intenţionează să reducă tarifele pentru o serie de bunuri de 
consum şi să-şi extindă planul de viză de tranzit de 72 de ore pentru mai multe oraşe În efortul de a 
stimula consumul intern.  

Anunţul reducerii impozitelor de import urmează schimbărilor în iunie 2015, când guvernul 
a redus cu jumătate tarifele la îmbrăcăminte, produse cosmetice şi alte bunuri. Printre aceste 
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schimbări au introdus şi restituirea mai uşoară a impozitelor pentru cumpărătorii din străinătate şi 
deschiderea accelerată a mai multor magazine duty-free în oraşele acoperite de regimul de vize de 
72 de ore. Viza de 72 de ore a fost introdusă la Beijing şi Shanghai în ianuarie 2013 şi a fost extinsă 
la 18 oraşe chinezeşti. Potrivit rapoartelor, în acelaşi timp, cheltuielile chinezilor de consum în alte 
ţări, cum ar fi Japonia, au încetinit, chiar dacă yenul a scăzut. Există în mod clar o tendinţă în 
următorii 5 ani ca piaţa internă de modă să arate o creştere. 

Toţi consumatorii au nevoi şi cerinţe diferite la care producătorii trebuie să se adapteze. 
Nevoile unei persoane se schimbă frecvent, motiv pentru care există tendinţe de modă. Un factor 
important care trebuie luat în considerare atunci când se gândeşte la nevoile consumatorilor este 
demografia-cheie a clientului. Genul, vârsta, venitul şi chiar profesia pot ajuta compania să 
înţeleagă mai bine nevoile clienţilor. 

Adesea consumatorii trebuie să li se spună ce doresc. Companiile de modă trebuie să-şi facă 
cercetările pentru a se asigura că, cunosc nevoile clienţilor lor înainte de a dezvolta soluţii. Steve 
Jobs a spus: "Trebuie să începeţi cu experienţa clientului şi să lucraţi apoi la tehnologie. Nu puteţi 
începe cu tehnologia şi să încercaţi să aflaţi unde o veţi putea vinde". 

 
CONCLUZII 

După analiza realizată asupra industriei textile putem observa importanţa acesteia pe 
teritoriul Uniunii Europene. Aceasta industrie aduce o mare parte din venituri şi este într-o continuă 
dezvoltare. În acelaşi timp, companiile prezente în piaţă oferă aproximativ 2.500.000 de locuri de 
muncă în Uniunea Europeană. 

Industria textilă va fi întotdeauna un bun participant la dezvoltarea şi creşterea economiei la 
nivel european.  

 În ceea ce priveşte concurenţa pe această piaţă, pe măsură ce aceasta va creşte, odată cu 
apariţia unor noi "jucători", firmele trebuie să creeze o bază solidă din care să existe. 

Pentru a concura, una care recunoaşte că există competiţie se va baza pe avantajul costurilor 
şi se va concentra din ce în ce mai mult pe proximitatea pieţei, calitate, design şi flexibilitate. 
Firmele mici, cu resurse reduse nu vor putea aplica îmbunătăţirea eficienţei, a calităţii, a 
flexibilităţii şi a gradului de conştientizare a pieţei, dacă accesul la informaţii, facilităţi şi servicii va 
fi restricţionat. 

În prezent, industria textilă a UE este necompetitivă în ceea ce priveşte costul factorilor, dar 
este mai bine plasată în termeni de alţi factori, în special compoziţia cererii, industriile susţinute 
locale şi rivalitatea locală. Asta permite producătorilor locali să fie competitivi. 

În viitor, dacă tendinţele actuale ar fi neschimbate, atunci ar exista şi mai multe oportunităţi 
pentru companiile din UE de a supravieţui şi chiar de a se lărgi. 

Chiar dacă producătorii din top continuă să crească, producătorii din UE trebuie să acorde 
atenţie ameninţărilor tot mai accentuate a pieţei în creştere de către mulţi dintre producătorii cu cost 
redus al forţei de muncă din Orientul Îndepărtat. 

Deşi până acum mediul lor local nu le permite să fie competitivi pe piaţa europeană, trebuie 
să recunoaştem că atât inovarea şi îmbrăcămintea ca stil de viaţă va deveni din ce în ce mai 
răspândită în viitorul apropiat. Companiile europene trebuie, prin urmare, să adopte strategii care să 
le permită 

Aceştia trebuie să-şi consolideze actualele investiţii locale, amintindu-şi că "susţinut 
competitiv avantajul într-o industrie se dezvoltă în afara interfeţei de auto-consolidare a avantajelor 
în mai multe domenii, ceea ce creează un mediu dificil pentru concurenţii străini”. 

Producătorii europeni vor trebui să dezvolte strategii competitive multilaterale în raport cu 
tendinţele cererii şi cu cele ale comportamentului sistemelor naţionale de distribuţie. 
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Abstract 
 
Population migration being a component part of contemporary society, undergo changes at every stage of the society 
development. With the new production and communication technologies, with changing social and geopolitical 
character in the world, also appear and the new trends in population migration. The existence of different classification 
approaches and the social structure of population migration, the diversity of forms and types reflect the complexity and 
unevenness of this social phenomenon. Immigration issues have become quite current in the Republic of Moldova once 
with gain independence and liberalization of foreign relations. External migration processes are a compulsory element 
of the phenomenon of globalization, with a growing influence on demographic processes within the republic. 
In this article are analysed the social aspects of immigration of the population in the Republic of Moldova as: 
immigration to work, studies, family reunion. This phenomenon is important for the population, because the quality of 
immigrants as a whole depends on the socio-cultural evolution of society. 
 
Key words: migration, immigration, migratory flow, emigration. 
 
JEL CLASSIFICATION: R23 
 

Migraţia populaţiei fiind parte componentă a societăţii contemporane, suferă schimbări la 
fiecare etapă de dezvoltare a societăţii. Odată cu noile tehnologii de producţie şi comunicaţii, cu 
schimbarea caracterului social şi geopolitic în lume, apar şi noile tendinţe ale migraţiei populaţiei. 
Existenţa diferitor abordări de clasificare şi a structurii sociale ale migraţiei populaţiei, diversitatea 
formelor şi tipurilor reflectă complexitatea şi neuniformitatea acestui fenomen social. 
Transformările ce au loc la etapa contemporană sunt strâns legate de creşterea vădită a rolului 
ştiinţei, învăţământului, progresului tehnologic şi dezvoltarea economiei mondiale care puternic 
influenţează importanţa factorilor ce schimbă activitatea umană. Pe lângă aceasta în condiţiile 
actuale unul din principalii factori ce determină dinamica proceselor socio-economice este 
mobilitatea şi migraţia populaţiei. Evoluţia social-economică,cat şi politică în ultimii ani creează în 
ultimii ani unele premize a unor schimbări în domeniul migraţiei,impunând acordarea unei atenţii 
considerabile faţă de această problemă atât la nivel naţional cât şi global. Migraţia ca fenomen 
demografic aduce multe probleme ce ţin de mişcarea şi plasarea forţei de muncă,lezarea drepturilor 
omului,pătrunderea în ţară a străinilor,traficul ilegal de fiinţe umane,înrăutăţirea situaţiei 
criminogene.e.t.c.                                                       

Problemele imigraţiei au devenit destul de actuale în Republica Moldova odată cu obţinerea 
independenţei şi liberalizării relaţiilor externe. Procesele migraţioniste externe constituie un element 
obligatoriu al fenomenului globalizării, având o influenţă tot mai mare asupra proceselor 
demografice din interiorul republicii. 

În prezent, în Republica Moldova, ca şi în alte state cu economia în tranziţie, soldul 
migratoriu este negativ. Astfel, în perioada anilor 1993-2016, numărul celor plecaţi definitiv peste 
hotare a depăşit de 4,1 ori numărul celor veniţi. Dacă mai luăm în vedere şi migraţia temporară de 
muncă, care este foarte dificil de a o determinadacă este temporară sau definitivă, cifrele vor deveni 
mult mai impunătoare. Este cunoscut faptul că instituţiile statului din domeniu, dar şi autorităţile 
locale nu cunosc starea reală a celei mai mare parţi a emigranţilor din Republica Moldova, ce nu 
poate reda un tablou real al acestui fenomen. Aprofundarea decalajului de dezvoltare economică 
dintre R. Moldova şi statele Europei de Vest, încurajează tot mai mult fluxurile migratorii externe, 
determinând emigrarea masivă a populaţiei R. Moldova. Imigraţia ca parte componentă a 
fenomenului migraţionist are o importanţă evidentă în formarea populaţiei unui stat, nu numai ca 
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structură demografică, dar şi ca calitatea populaţiei. Sunt cunoscute politici imigraţioniste a unor 
state care au cerinţe riguroase faţă de potenţialii imigranţi ca de exemplu Canada.  

 

 
Fig.1 Dinamica imigraţiilor în Republica Moldova. Calculat în baza datelor BNS.  
 
În acelaşi timp, se înregistrează şi unele fluxuri de imigrare. Dinamica imigraţiilor în 

perioada contemporană are un trend pozitiv pe intreaga perioadă de cercetare, cu unele perioade 
scurte de mic declin. (fig.1) În perioada anilor 1993-2010, numărul imigranţilor legali a fost de 
31876 persoane, cu o tendinţă de creştere vădită în ultimii ani, unde numărul sosirilor este de 21622 
persoane. În prima perioadă în mediu pe an soseau circa 1770 persoane, în ultimii ani numarul 
sosirilor sau dublat si reprezintă 3603 persoane. Scopul imigrării este diferit, însă se evidenţiază trei 
motive de bază: imigraţia de familie – 39,3%, la studii – 35,2% şi la muncă – 25,5% în prima 
perioadă. Din 2010 sa schimbat si metologia statistică, adăugându-se şi alte scopuri de imigraţie. În 
ultimii ani se observă o modificare a structurii imigranţilor conform scopului sosirii. A crescut 
ponderea sosirilor la muncă ce reprezintă 30% şi a scăzut la studii 21,5%, întregirea familiei 32,9% 
faţă de perioada precedentă. În general se obsevă un trend negativ la imigraţia de studii şi de 
familie, şi un trend pozitiv la imigraţia de muncă pe înteaga perioadă 2011-2016.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.2 Imigraţia după scopul sosirii în 2011.         Fig. 3 Imigraţia după scopul sosirii în 2016. 
        Calculat în baza datelor BNS.                                   Calculat în baza datelor BNS 

 
Să vorbim despre unele legităţi ăn privinţa imigraţiei este destul de dificil, fapt ce ne 

demonstrează diagramele din figurile nr 2, 3. Diferenţele la nivel de ani cu cele pe întreaga perioadă 
nu sunt esenţiale, dar analizând figurile de mai sus observăm unele diferenţe evidente în scăderea 
ponderii scopului de muncă şi studii şi o creştere a celorlalte scopuri între anii 2011 şi 2016, fapt ce 
ne demonstrează că nu avem explicaţii legice a acestui fenomen. 
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Fig.4 Imigranţi la muncă după ţara de emigrare. Calculat în baza datelor BNS. 
 
În figura de mai sus observăm ponderea esenţială a imigranţilor din primele patru state 

cărora le revne 75% din totalul persoanelor sosite în Moldova la muncă, ce se explică nu numai prin 
proximitatea teritorială a României şi Ucrainei, dar şi Turciei, Italiei ca unii din principalii parteneri 
economici a statului nostru. Rusia, Azerbaidjan, Polonia cu procentajul respectiv sunt nişte 
perteneri tradiţionali în timp. Celelalte state având o pondere neesenţială. 

 

 
Fig.5 Imigranţi la studii după ţara de emigrare. Calculat în baza datelor BNS. 
 
Ceea ce priveşte imigraţiile la studii are complec alte aspecte spaţiale vedem o pondere de 

90% din totalul persoanelor revin la patru state. Evident că majoritatea imgranţilor sunt studenţi la 
Universitatea de Medicină mai ales cei din Israel şi India. 
Imigraţiile de familie au o geografie destul de clară şi se se explică în primul rând prin legăturile 
tradiţionale a poporului noştru cu cele şapte state din listă fiind republici unionale a fostei URSS 
unde în perioada sovietică au emigrat un număr esenţial de moldoveni, mai ales în Rusia şi Ucraina. 
În ultima având şi un număr mare de conaţionali ăn regiunile Odesa şi Cernăuţi.  
  

 
Fig.6 Imigranţi de familie după ţara de emigrare. Calculat în baza datelor BNS. 
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Locul trei al României este evident deoarece legăturile de după independenţă dintre statele 
nostre au demonstrat deschiderea ultimei faţă de populaţia din Republica Moldova, nu numai prin 
acordarea de cetăţenie, dar şi a unui număr mare de studenţi moldoveni care îşi fac studiile peste 
Prut. Căsătoriile tot mai frecvente dintre cetăţenii ambelor state reflectă acest fenomen. În Italia 
avem cea mai mare diasporă în cadrul spaţiului european. 

Concepţia statului şi a societăţii despre locul şi rolul imigranţilor în dezvoltarea socio-
economică a ţării, exprimată într-o politică adecvată de imigrare, are o semnificaţie determinată 
pentru rata fluxului de imigrare şi rezultatele acestuia.  
 Sarcinile prioritare în domeniul imigrării ar fi: 
 -dezvoltarea politicii de imigrare pentru atragerea moldovenilor rezidenţi peste hotare; 
 -dezvoltarea unui cadru legislativ unic, care şi reglementeze problemele imigrării; 
 -îmbunătăţirea stocului de informaţii privind imigranţii din ţară prin implementarea şi 
dezvoltarea Sistemului informaţional integrat automatizat ,, Migraţie şi Azil”; 
 -crearea condiţiilor pentru integrarea culturală şi socială a imigranţilor, în paralel cu 
păstrarea identităţii proprii a acestora; 
 -reglementarea procedurilor ce asigură recunoaşterea legală a educaţiei şi a calificării 
acestora. 
 Un rol important revine structurilor statale în controlul ieşirii şi intrării tuturor categoriilor 
de migranţi şi combaterii imigraţiei ilegale de muncă. 
 Implementarea concepţiei politicii migraţioniste va permite reglementarea eficientă a 
proceselor de migrare, întărirea securităţii frontierei de stat, crearea unei bănci de date despre toate 
categoriile de migranţi, efectuarea evidenţei cetăţenilor străini şi a apatrizilor pe teritoriul ţării, 
prognozarea fluxurilor migratorii, preîntâmpinarea şi combaterea migraţiei ilegale şi a traficului de 
fiinţe umane. E nevoie de un curaj adecvat pentru combaterea activităţii criminal mafiotice în 
condiţiile de criza profundă şi sărăcia actuală din ţară.   
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Abstract 
 
Europe needs to ensure secure, sustainable, affordable and competitive energy for all its citizens and businesses.The 
Energy Union - based on five mutually supportive dimensions - energy security, solidarity and trust; the internal energy 
market; energy efficiency as a contribution to the moderation of energy demand; decarbonisation of the economy; and 
research, innovation and competitiveness - is intended to address these challenges. Due to high oil prices and also to 
the decrease incostant technological progress, renewable resources have become more competitive and have developed 
to a large extent in the last two decades. Financial support given to renewable resources was provided through green 
certificates and/or preferential tariffs borne directly by consumers. 
 
Key words: energy, fuels, sustanaibility, consumption, imports, exports 
 
JEL CLASSIFICATION: E21, K32, P48 
 
1. Introducere 

Acest articol oferă o imagine de ansamblu a economiei de energie în Uniunea Europeană 
(UE) în anul 2016, pe baza datelor anuale din fiecare stat membru. Tendinţele sunt identificate 
pentru principalele produse energetice în vederea producţiei de energie primară, importurile şi 
exporturile, consumul intern brut şi consumul final de energie. 

Sectorul energetic european trece prin una dintre cele mai importante schimbări de 
transformare din istoria să. Schimbările tehnologice accelerate, schimbarea preferinţelor 
consumatorilor, aplicarea TIC, precum şi agenda politicii UE privind clima şi energia în evoluţie, 
oferă provocări fără precedent şi oportunităţi importante pentru sectorul energetic. În mijlocul 
tranziţiei energetice, Europa are nevoie pentru a asigura energie sigură, durabilă, la preţuri 
accesibile şi competitive pentru toţi cetăţenii şi întreprinderile sale. Uniunea energetică este 
răspunsul UE pentru a face faţă acestor provocări, iar această publicaţie prezintă cele mai recente 
situaţia actuală în sectorul energetic, în contextul celor cinci piloni ai strategiei Uniunii Energiei.  

Generarea totală de energie în UE la nivelul anului 2016 a fost de 3,025 TWh, ceea ce 
reprezintă o scădere cu 3% din generarea de combustibil ars în anul precedent. Pondereaa SRE în 
mixul de energie a crescut cu surse de energie regenerabile şi astfel a devenit pentru prima dată, cea 
mai mare sursă de energie electrică UE în 2014, care cuprinde 28% din totalul energiei.  

În toamna anului 2008, UE şi economia mondială a intrat în cea mai abruptă criza înregistrat 
încă din anii 1930. Analiştii economici, inclusiv organismele oficiale, cum ar fi FMI, OCDE şi 
Comisia Europeană (DG ECFIN), au publicat previziuni sumbre cu privire la activitatea economică 
şi de creştere privind viziunea economică pe termen mediu şi pe termen lung. Uneori acestea au fost 
revizuite în mod drastic faţă de 2007, pentru a reflecta creşterea economică semnificativ mai mică. 
În plus, legislaţia care va afecta în mod semnificativ cererea şi producţia de energie a fost adoptată 
atât în UE şi la nivel naţional. Atât criza şi noua legislaţie a făcut imperativă conceperea unui nou 
scenariu de bază de energie.  
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2. Producţia de energie primară la nivelul UE 

Producţia primară de energie în cadrul UE-28 la nivelul anului 2016 a fost de aproape 
767.000 kilotone, cu 0,8% mai mic decât în 2015. Cea mai mare scădere a fost în producţia de gaz 
(8,2%), urmat de combustibili solizi (3,0%), care continuă să scadă an de an, respective energia 
nucleară nucleară (2,2%). O creştere majoră a fost înregistrată pentru energiile regenerabile cu 
3,8%, iar deşeurile neregenerabilă cu 3,9% (vezi figura 1). Energie termică nucleară a reprezentat 
cea mai mare pondere în producţia de energie primară în UE-28 în 2016 (28,9%), urmat de energii 
regenerabile (26,7%), combustibili solizi (18,9%), gaze naturale (14,0%), produse petroliere (9,8%) 
şi deşeuri neregenerabile (1,7%). De-a lungul ultimului deceniu (2006-2016), tendinţa în producţia 
de energie primară a fost negativă pentru combustibilii fosili şi energia nucleară. Producţia de 
produse petroliere a înregistrat cea mai mare scădere (43,9%), în timp ce producţia de gaz a scăzut 
cu 43,5%. Cu toate acestea, a existat o tendinţă pozitivă în producţia de energie din surse 
regenerabile în aceeaşi perioadă, cu o creştere de 71,0%. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 1- Producţia de energie primară, UE-28, 1991-2016 
Sursa: Eurostat 

 
3. Importuri şi exporturi în cadrul UE 

Scăderea producţiei de energie primară în UE-28 în ultimele decenii a dus la creşterea 
importurilor de produse energetice şi de energie primară. Cantitatea de gaze naturale importate a 
reprezentat dublu în perioada 1991-2016 la 341 Mtoe (vezi figura 2), cu toate că există o uşoară 
scădere începând cu anul 2010, dar a crescut din nou în anul 2015. Ţiţeiul rămâne pe primul loc în 
ceea ce priveşte cantităţile importate, deşi pentru 2015 , cifra a fost de 555 Mtep, 11,0% mai mic 
decât în urmă cu 10 de ani. Exporturile sunt mult mai mici decât importurile În 2016, motorina / 
diesel (aproape 106 Mtep) se situa pe primul loc, urmat de gazele naturale (94 Mtep) şi benzină (85 
Mtep). Nu trebuie uitat faptul că datele privind importurile şi exporturile includ comerţul intra-UE. 
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Figura 2- Importurile de produse energetice selectate, UE-28, 1991-2016 
Sursa: Eurostat 

 
4. Consumul intern brut de energie la nivelul UE 

Consumul intern brut de energie în UE-28 la nivelul anului 2016 a fost de 1 627 Mtep, 1,2% 
mai mic decât în 2015 (vezi Figura 3). Acesta a fost relativ stabil în perioada 1991-2010, cu o 
scădere puternică în 2009, ca urmare a crizei financiare şi economice . În 2009, consumul intern 
brut de energie a scăzut cu 5,8% faţă de 2008. Scăderea a fost în cea mai clară combustibili solizi cu 
11,9%, urmată de gaz (6,4%) şi produse petroliere cu 5,7% fiecare . Totodată a existat o redresare în 
anul 2010, atunci când consumul intern brut de energie a crescut cu 3,8%, apoi urmate de scăderi 
consecutive, până în 2015. Consumul intern brut în 2013 a fost doar sub nivelul înregistrat în 1991 
şi în 2016 a fost de 2,5% sub nivelurile din 1991.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3- Consumul de intern brut de energie, UE-28, 1991-2016 
Sursa: Eurostat 
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În ceea ce priveşte structura consumului intern brut de energie în 2016, produsele petroliere 
au deţinut cea mai mare pondere (34,4%), urmat de gaz (22,0%) şi combustibilii fosili solizi 
(16,1%). Ponderea energiei nucleare a fost de 13,6%, iar energiile regenerabile au reprezentat 
13,0%. Din anul 1991, cantitatea şi ponderea combustibililor solizi a scăzut semnificativ (de la 
27,2% în 1991, la 18,6% în anul 2000, la 16,1% în 2016). Pe de altă parte, sursele regenerabile de 
energie au crescut ponderea din total, de la 4,3% în 1991, până la 5,7% în 2000, până la 13,0% în 
2016, în timp ce gaze naturale a crescut de la 17,9% în 1991, la 22,9% în 2000 şi la 22,0% în 2016. 

Amestecul de combustibili şi acţiunile lor în consumul intern brut de energie în diferite ţări 
depind de resursele naturale disponibile, structura economiilor lor şi de asemenea, alegerile 
naţionale în sistemele energetice. În 2016, 72,5% din totalul de energie în UE-28 a fost produsă din 
surse fosile (cărbune, ţiţei, gaze naturale). Numai în 3 ţări din UE, ponderea combustibililor fosili în 
consumul intern brut de energie s-a situate sub pragul de 50% (Suedia 27,6%, Franţa 47,3% şi 
Finlanda 45,3%). Trebuie remarcat faptul că Franţa şi Suedia au fost statele cu cea mai mare 
contribuţie a energiei nucleare la consumul intern brut de energie (43,7% şi 30,7%, respectiv). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4- Consumul intern brut de energie pe cap de locuitor, 1991-2000-1999-2016 
Sursa: Eurostat 

 
Cele mai mari cote de produse petroliere totale în consumul intern brut de energie au fost 

observate în cazul unor state, după cum urmează: Cipru 92,8%, Malta 85,4% şi Luxemburg 63,1%. 
Acest lucru se datorează caracteristicilor naţionale specifice: Malta şi Cipru sunt situate pe insula 
mici, în timp ce consumul de Luxemburg este afectat de „turismul pentru combustibil” din cauza 
preţurilor mai mici ale combustibililor utilizaţi în sectorul transporturilor. Gazele naturale au 
reprezentat acţiuni variind de la 37,6% în Ţările de Jos la sub 2% în Suedia, Cipru şi Malta. Gazele 
naturale au reprezentat de-asemenea, o sursă importantă de energie în Italia şi Regatul Unit, cu o 
pondere de peste 30%. În două ţări, Letonia şi Suedia, energiile regenerabile au reprezentat peste 
35% din consumul intern brut de energie în 2016 (35,1% şi 40,5%, respectiv). Cea mai mică 
pondere a energiei din surse regenerabile în consumul intern brut a fost în Malta (2,6%), Ţările de 
Jos (4,7%) şi Luxemburg (4,9%). În 2015, existau 14 state membre cu centrale nucleare, cea mai 
mare pondere a acesteia situându-se în Franţa (o cotă de 43,7% din consumul de căldură nucleară în 
intern brut de energie), urmată de Suedia (30,7%), Slovacia (24,1%), Slovenia (22,1%) şi Bulgaria 
(20,5%). 
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În 2016, Luxemburg şi Finlanda au avut consumul intern brut de peste 6 ţep pe cap de 
locuitor. În Malta şi România, consumul a fost sub 2 ţep pe cap de locuitor (vezi figura 4). Acest 
indicator este influenţat de structura industriei în fiecare ţară, gradul de severitate al vremii de iarnă, 
precum şi de alţi factori, cum ar fi turismul de combustibil în cazul Luxemburgului. Media UE-28 la 
nivelul anului 2016 a fost de 3,2 ţep pe cap de locuitor, iar în intervalul 1991- 2016, media UE-28 a 
scăzut cu 8,9%. Cea mai mare creştere a consumului intern brut pe cap de locuitor între 1991 şi 
2016 a fost observată în Portugalia (21,7%), urmată de Austria (18,5%) şi Spania (12,8%), în timp 
ce cea mai mare scădere a fost observată în Lituania (45,1%), România (34,8%) şi Germania 
(31,9%). 
  

 
5. Dependenţa energetică la nivelul UE 

Consumul intern brut reprezintă cantitatea de energie necesară pentru a satisface nevoile 
energetice ale unei ţări sau a unei regiuni. Raportul dintre importurile nete şi a consumului intern 
brut indică capacitatea unei ţări sau regiuni pentru a satisface toate nevoile sale de energie. Cu alte 
cuvinte, se arată măsura în care o ţară sau o regiune este dependentă de importurile de energie. 
Acest lucru este ilustrat în figură 5, unde proporţia de lumină colorată a coloanei arată importurile 
nete cu privire la consumul intern brut de energie. În 2016, în UE-28, cea mai mare nevoie a fost 
pentru produsele petroliere, 602 Mtep, din care au fost importate 88,8%. Pentru gaze naturale 
nevoile în 2016 a fost de 358 Mtep, 69,1% din ea acoperită de importuri. Producţia de combustibili 
solizi în UE-28 a fost în declin în ultimele două decenii. Tendinţa îndelungată începând cu anul 
1991, când dependenţa de importuri a fost de 44,3%, arată o dependenţă crescută de import. La 
nivel agregat, acest lucru este în creştere pentru toţi combustibilii, cu toate acestea, în ultimii ani, o 
oarecare stabilizare a acestei creşteri este evident, astfel că din 2005 până în 2016, dependenţa de 
importuri este în intervalul 52,1% - 54,0%). 

Figura 5- Dependenţa energetică de combustibil, UE-28, 1910-1995-2000-2010-2016 
Sursa: Eurostat 
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6. CONCLUZII 

Statisticile energetice se afla în centrul atenţiei datorită importanţei strategice a energiei pe 
agenda de creştere economică competitivă şi durabilă. În ultimii ani, Uniunea Europeană s-a 
confruntat cu mai multe probleme importante care au împins energia spre partea superioară a 
agendelor politice naţionale şi europene. Statisticile energetice au furnizat informaţii cruciale pentru 
factorii de decizie politică: volatilitatea preţurilor petrolului, întreruperi ale aprovizionării cu 
energie provenind din ţări terţe, penele de curent agravate de conexiuni ineficiente între reţelele 
naţionale de energie electrică, precum şi dificultăţile de acces pe piaţă pentru furnizorii în ceea ce 
priveşte pieţele de gaz şi de energie electrică . În consecinţă, un pachet de politică majoră a fost 
adoptat şi a devenit legislaţie obligatorie, cunoscut sub numele de 20-20-20. Acest „pachet climă şi 
energie” include următoarele obiective pentru 2020: o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră 
cu cel puţin 20% sub nivelurile din 1990; cel puţin 20% din consumul final brut de energie al UE să 
provină din surse regenerabile de energie; cel puţin 10% din transportul de consumul final de 
energie să provină din surse regenerabile de energie; o reducere cu 20% a consumului de energie 
primară în comparaţie cu nivelurile prognozate, să fie realizate prin îmbunătăţirea eficienţei 
energetice.  
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Abstract 
 
When signing the Moldova-EU Association Agreement then its implementation, as well as the European integration 
aspirations of the Republic of Moldova, there are premises that the underground economy in the Republic of Moldova 
can be controlled more intensively, but also diminished as a share of GDP. 
The experience of the European Union states in controlling and diminishing the phenomena of the underground 
economy can only be beneficial for Republic of Moldova, and the implementation of the already tested policies can 
definitely diminish and control the underground economic activities in our country. 
The purpose of the research is to study the experience of other states in this field and to understand how the 
phenomenon could evolve from the perspective of the European integration of the Republic of Moldova. 
Researching the experience of other European Union countries in this field will allow the adoption of effective 
economic policies that will lead to the intensification of the control of the underground economy in Republic of 
Moldova, but also its decrease. 
Throughout the research, it is mainly planned to use the comparison and empirical research method. 
 
Key words: underground economy, tax evasion, "black work", money laundering, corruption, tax burden, regulatory 

burden, tax morality. 
 

JEL CLASSIFICATION: E26 
 

Ţinând cont de faptul, că ponderea fenomenelor economice subterane în PIB este mai mică 
în ţările Uniunii Europene, dar şi de experienţa statelor membre UE în controlul şi micşorarea 
economiei subterane, pornim de la ipoteza, că odată cu parcurgerea proceselor pre-integrare a 
Republicii Moldova la Uniunea Europeană fenomenele economice subterane vor putea fi controlate 
mai intens, dar şi micşorate ca pondere în PIB. 

Ca exemplu de comparare a fost aleasă România, care a devenit membră a UE din 01 
ianuarie 2007. Considerăm că experienţa României, în acest domeniu, este, cea mai benefică din 
câteva considerente: 

I. România a parcurs procesul de integrare relativ recent şi respectiv, datele sunt comparabile 
cu cele din ziua de astăzi. 

II. Economia României, ca şi a Republicii Moldova a trecut printr-o perioadă de tranziţie la 
economia de piaţă.  

III. Cultura şi tradiţiile din ambele state sunt practic identice. 
Cercetătorii din România au studiat evoluţia economiei subterane până şi după aderarea la 

Uniunea Europeană. În cazul acestor cercetării au fost analizate dinamica ponderii economiei 
subterane în PIB până şi după aderare, principale forme a activităţii economice subterane, metode 
de estimare a economiei subterane, precum şi situaţia economiei subterane în România în 
comparaţie cu alte ţări a Uniunii Europene sau la nivel de Uniune. 

Studiind procesul de aderare a RM la UE, trebuie menţionat faptul, că ţara noastră a semnat 
la 28 şi 29 noiembrie 2013, Acordul de Asociere, inclusiv pentru o Zonă de liber schimb aprofundat 
şi cuprinzător (ZLSAC) şi de liberalizare a regimului de vize cu Uniunea Europeană. România, la 
rândul său, a semnat Acordul de Asociere la 01 februarie 1993 şi pe parcursul a 14 ani a parcurs mai 
mulţi paşi până la aderare. 
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Elaborarea unui program de combatere a economiei subterane presupune remodelarea 
economiei reale pentru ai determina imunitatea faţă de anumite manifestări ale economiei 
subterane, dar şi pentru asigurarea permeabilităţii sale faţă de acele activităţi ce pot fi absorbite. 
Astfel, realizarea unui program de combatere a economiei subterane poate fi descris drept o acţiune 
ce presupune înţelegerea unor fenomene aparent divergente şi mai ales a relaţiilor stabilite între 
acestea. Astfel, putem desprinde următoarele criterii relevante care pot sta la baza elaborării unui 
plan de combatere a economiei subterane: 

I. Identificarea formelor concrete în care economia subterană se manifestă, presupune 
elaborarea unui studiu privind evaluarea ponderii evaziunii fiscale în fiecare activitate, pornindu-se 
simultan de la aspectele teoretice cunoscute şi de la modul concret de desfăşurare pentru 
identificarea şi înţelegerea particularităţilor sale. 

II. Identificarea cauzelor specifice economiei subterane este un obiectiv la fel de important, 
deoarece şi în această situaţie în spatele cauzelor universal valabile stau particularităţi a căror 
înţelegere atentă este necesară. Astfel, deşi o medie rezonabilă a presiunii fiscale sugerează, în 
principiu, orientarea spre identificarea cu prioritate a altor cauze ale economiei subterane, o 
examinare analitică, pe grupe de activităţi, poate să demonstreze existenta unor rate marginale ce 
pot influenţa în mod determinant comportamentul unor contribuabili. Situaţia este valabilă şi pentru 
analiza intensităţii reglementărilor, unde pot exista distorsiuni importante în spatele unor 
regulamente şi norme care, analizate individual, corespund scopului pentru care au fost elaborate 

III. Analiza fiecărei situaţii cu metode economice şi asigurarea unui raport echilibrat între 
măsurile de stimulare şi cele coercitive, cunoscut fiind faptul că acestea au un caracter exclusiv 
juridic, raportându-se la numărul de infracţiuni constatate, la prejudiciile generate de acestea şi la 
propunerile de înăsprire a măsurilor coercitive. 

IV. Asigurarea unui suport economic capabil să absoarbă capacităţile economice şi forţa 
de muncă disponibilizată din economia subterană, astfel încât adoptarea unor măsuri de 
combatere să se realizeze pe fondul unui program de creştere economică, capabil să ofere 
alternative atât persoanelor dispuse să renunţe la desfăşurarea activităţii în această zonă, cât şi 
pentru consumatorii mărfurilor şi serviciilor oferite de aceştia. În aplicarea acestui principiu, trebuie 
ţinut seama de faptul că, pe lângă marii profitori, un număr important de persoane îşi asigură strict 
supravieţuirea din veniturile realizate ilicit sau consumând produse de contrabandă. 

V. Continuitatea programelor şi fixarea unor obiective realiste, corelate permanent cu 
cele similare derulate pe plan internaţional, presupun consecvenţa aplicării măsurilor cu rezultate 
pe termen mediu şi lung, forţa acestora fiind stabilită de practicile zonei în care se desfăşoară 
activitatea, evitând astfel migraţia capitalurilor spre fiscalizări mai blânde. 

Pe parcursul cercetării au fost comparate situaţia din Republica Moldova şi România privitor 
la principalele forme şi cauze ale economiei subterane, pentru a identifica situaţia României în acest 
aspect, precum şi oportunităţi de îmbunătăţit în ţara noastră. 

Dacă ne referim la principale forme de manifestare ale economiei subterane, acestea sunt: 
 Evaziunea fiscală 
 Munca „la negru” 
 Procesul de spălare a banilor 
 Corupţia 
 Activităţi violente ale economiei subterane (terorismul, contrabanda, traficul de droguri şi de 

arme, prostituţia, etc.) 
Conform calculelor Consiliului fiscal pe baza datelor Institutului Naţional de Statistică din 

Romania, evaziunea fiscală are o dimensiune foarte ridicată în România, reprezentând 16,2% din 
PIB în anul 2013. Dacă România ar colecta impozitele şi taxele pe care le are la maxim, ar avea 
venituri bugetare ca procent din PIB peste media europeană, în condiţiile în care nivelul legal al 
principalelor taxe şi impozite în România este mai mare decât media europeană. Aproximativ 75% 
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din evaziunea fiscală este generată la TVA, aceasta atingând un maxim de 12,34% din PIB în 2012, 
urmând ca în 2013 să înregistreze o uşoară scădere până la 12,21% din PIB. [2, p.124] 

 
Figura 1 Evoluţia evaziunii fiscale pe principalele impozite şi taxe în România (% din 

PIB) 

 
Sursa: Raportul anual pe anul 2013 a Consiliului fiscal din Romania, Bucureşti: Consiliul Fiscal. p. 124. 

website: http://www.consiliulfiscal.ro. ISSN 2344-682X. p. 125 
 
În Republica Moldova IFS prezintă Rapoarte privitor la numărul de cazuri de întocmire a 

proceselor contravenţionale, însă aceasta pe de departe nu reflectă situaţia reală a evaziunii fiscale. 
Conform IFS, în 2016, au fost întocmite 6710 procese verbale contravenţionale în sumă de 

7617,8 mii lei. [1, p.16] 
Putem concluziona, că chiar dacă nu putem compara cu exactitate datele privitor la 

evaziunea fiscală, datorită amplorii fenomenului, evaziunea fiscală în ţara noastră are o amploare 
foarte mare. 

Comparând munca „la negru”, ca următoarea formă de manifestare a economiei subterane, 
observăm, că în România, munca fără forme legale reprezintă între 15-20% din PIB, potrivit 
Raportului de ţară al Uniunii Europene, dat publicităţii în 2017. Dacă luăm în calcul procentul 
minim de 15% din PIB, rezultă că românii bagă în buzunare 123 miliarde de lei, circa 27 miliarde 
de euro, din diverse activităţi nedeclarate. Iar statul va pierde 54% din această sumă, adică 66 
miliarde de lei. Doar bulgarii, grecii şi portughezii întrec românii la acest capitol. Peste un milion de 
oameni lucrează la negru în România. [3] 

În Republica Moldova, în 2014, un total de 385,500 de persoane au avut un loc de muncă 
informal ca locul de muncă de bază, care reprezintă 32,5% din populaţia ocupată. După industrie, 
ocuparea informală este deosebit de ridicată în agricultură (73%), urmată de comerţ, hoteluri şi 
restaurante şi construcţii. O mare parte din locurile de muncă informale o reprezintă ocupaţii 
elementare. Estimările arată că 57% din populaţia ocupată nu a declarat pe deplin salariile şi 
salariile nedeclarate s-au ridicat la 9,3 miliarde lei sau 45% din fondul de salarii în 2010. [4] 

Putem concluziona, că munca „la negru” are o amploare aproximativ de două ori mai mare 
în ţara noastră, decât în România. Implementarea de politici economice eficiente, care ar diminua 
amploarea fenomenului, ar micşora substanţial mărimea economiei subterane.  

Comparând corupţia ca formă de manifestare a economiei subterane, observăm, că 
Republica Moldova rămâne considerabil în urmă faţă de România. Principalul indicator al nivelului 
corupţiei este Indicele de Percepţie a Corupţiei calculat de Transparency International. IPC este un 
indice agregat care reflectă nivelul perceperii corupţiei din sectorul public în diferite ţări ale lumii. 
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Indicele se calculează la o scară de la 0 până la 100, unde „0” semnifică corupţie totală, iar „100” – 
lipsă totală de corupţie. 

 
Sursa: Clasamentul Transparency International, disponibil: 

http://www.transparency.md/2017/01/25/transparency-international-lanseaza-indicele-perceptiei-coruptiei-2016/ 
 
Observăm, că în ultimii 10 ani, Republica Moldova şi-a înrăutăţit clasamentul (de pe locul 

111 în 2007, pe locul 123 în 2016), pe când România, din contra, şi-a îmbunătăţit clasamentul, 
urcând 8 poziţii, până pe locul 57 din 176 de ţări. De remarcat că rezultatele IPC 2016 sunt cele mai 
proaste pentru Republica Moldova în ultimii cinci ani. [5] 

Analizând activităţile violente ale economiei subterane (terorismul, contrabanda, 
traficul de droguri şi de arme, prostituţia, etc.) observăm, că Republica Moldova se află pe locul 
65 din 91 de state privind “piaţa neagră”, potrivit datelor unui studiu care evaluează “piaţa neagră” 
din întreaga lume, iar cea mai mare valoare a acesteia este dată de traficul de droguri – 225 milioane 
USD şi mărfurile contrafăcute – 45 mil. USD. România s-a situat pe locul 45, cu o valoare a 
comerţului ”la negru” de 1,54 mld. USD. Cea mai mare parte din acesta îl constituie contrabanda cu 
ţigări (1,3 mld. dolari), soft-ul piratat fiind evaluat la 200 milioane de dolari. [6] 

Putem concluziona, că şi la acest capitol, ţara noastră are o situaţie mult mai rea decât 
România. 

Pentru înţelegerea, reducerea şi combaterea consecinţelor economiei subterane este necesar 
de identificat factorii fundamentali, care influenţează procesele ce stau la baza formării acesteia. În 
literatura de specialitate au fost identificaţi un set de factori cu impact sistemic asupra economiei 
subterane, menţionând că nu este o listă comprehensivă: 

I. Povara fiscală – se are în vedere, în primul rând, structura sistemului fiscal, mărimea 
taxelor şi contribuţiilor sociale. Un sistem prea complex, cu rate ridicate a taxelor contribuie 
direct la creşterea proceselor de evaziune fiscală.  

II. Povara regulatorie – este echivalentă cu complexitatea legislativă şi barierele 
administrative din diferite domenii, care influenţează procesul de deschidere, gestionare şi 
închidere a unei afaceri. În cazul acesta, costurile de conformare fiind prea ridicate, măresc 
probabilitatea de nerespectare a prevederilor respective.  

III. Moralitatea fiscală – este totalitate normelor sociale şi morale, care modelează atitudinea 
oamenilor faţă de plata impozitelor. Aceste norme rezultă din percepţia cetăţenilor a calităţii 
instituţiilor şi serviciilor publice, echităţii sistemului fiscal, nivelului corupţiei, etc.             
[7, p.p. 13-14] 
Influenţa acestor factori variază de la o ţară la alta, în dependenţă de nivelul de dezvoltare a 

economiei. Schneider a sistematizat factorii cheie după influenţa lor asupra economiei subterane şi a 
ajuns la concluzia că cel mai important factor este povara fiscală, urmat de moralitatea fiscală. [7, p.14] 

Presiunea fiscală în Republica Moldova pare a fi una moderată: conform clasamentului 
"Doing Business 2015", totalul taxelor ca parte din profitul agenţilor comerciali este de 39,7%, în 
timp ce în România acesta constituie 43,2%. [8, p.48] 
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Figura 2 Indicele de percepţie a corupţiei 2007 vs 
2016 
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În general, mărimea impozitelor aplicate în Republica Moldova nu este mare, în comparaţie 
cu alte ţări de referinţă. Percepţia negativă în ceea ce priveşte presiunea fiscală mare în rândul 
oamenilor de afaceri provine din: (i) productivitatea scăzută şi gradul înalt de sofisticarea afacerilor 
din Republica Moldova, care cauzează condiţii financiare precare şi instabile; (ii) rezultate mici din 
impozitele plătite. Aceştia sunt factorii determinanţi, care alimentează motivaţiile agenţilor 
economici să evite achitarea taxelor şi să recurgă la căi informale. [8, p.50] 

Cadrul de reglementare al activităţii întreprinderilor defineşte regulile jocului stabilite 
de guvern, care trebuie să fie urmate de agenţii economici. Teoretic, aceste regulamente trebuie să 
descurajeze orice externalităţi negative şi, în acelaşi timp, să încurajeze externalităţile pozitive 
generate de agenţii economici, astfel încât antreprenorii să-şi desfăşoare activitatea fără restricţii în 
domeniile lor principale şi să contribuie, în toate modalităţile posibile, la dezvoltarea ţării. Cu toate 
acestea, atunci când aceste norme sunt netransparente, imprevizibile, împovărătoare, abuzive sau 
aplicate inegal şi discreţionar în raport cu diferiţi participanţi la joc, toate părţile implicate vor căuta 
modalităţi de a le evita. Prin urmare, calitatea cadrului de reglementare este esenţială în explicarea 
propensiunii agenţilor economici de a recurge la căi informale. Cea mai credibilă, dar departe de a fi 
perfectă măsură de reglementare a calităţii afacerilor îl constituie Indicele Băncii Mondiale privind 
“uşurinţa desfăşurării afacerilor” - „Doing Business”. Conform rezultatelor studiului realizat în 
2015, Republica Moldova s-a poziţionat pe locul 63 din 189 de ţări, realizând un salt cu 19 poziţii 
faţă de anul precedent (când s-a clasat pe locul 89 din 189 de ţări). [8, p.41] 

România s-a clasat pe locul 48 în acelaşi clasament „Doing Business”. 
Figura 3 Clasamentul “Doing Business 2015” pentru R. Moldova şi alte ţări de 

referinţă 

 
 
În practica internaţională, cel mai des, pentru evaluarea moralităţii fiscale se utilizează una 

dintre întrebările prezente în Studiul Mondial al Valorilor - World Values Survey (WVS). WVS 
reprezintă o anchetă, realizată în cadrul unui proiect de cercetare la nivel mondial, care explorează 
impactul socio-politic al valorilor, credinţelor şi atitudinilor oamenilor şi modul în care acestea se 
schimba in timp. [7, p.20] 

În studiul WVS din 2006 a fost inclusă şi Republica Moldova. Totuşi pentru a releva 
realităţile actuale din Republica Moldova, a fost elaborat un chestionar. O parte din întrebările, 
prezente în chestionar au fost preluate din WVS, iar apoi ajustate, în timp ce altele au fost compuse 
de autori. Chestionarul a constat din întrebări care au avut drept scop identificarea atitudinii 
populaţie faţă de justiţie, instituţiile statului şi serviciile publice, gestionare şi transparenţa 
finanţelor publice, sistemul de pensii. Întrebarea din chestionar referitoare la moralitatea fiscală este 
asemănătoare cu cea din WVS. Astfel nivelul moralităţii fiscale a fost evaluat în dependenţă de 
răspunsurile la întrebarea: „Cât de justificată vi se pare următoarea afirmaţie? Dacă aţi avea şansa 
de a-ţi declara un venit mai mic doar ca să achitaţi mai puţine impozite”. Răspunsurile la întrebare 
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au fost notate cu valori de la 1 la 10, unde 1 corespunde enunţului „nu este justificat”, iar 10 
înseamnă „este justificat”.  

Scorul mediu la această întrebare, fără a lua în considerarea persoanele ce nu au răspuns sau 
nu au ştiut ce să răspundă, a fost de 2,6 puncte. Comparaţia dintre nivelului actual de 2,6 puncte cu 
scorul de 3,6 puncte obţinut în 2006, în baza anchetei WVS, relevă un progres în acest domeniu. 

În acelaşi timp, chiar şi acest progres menţine Republica Moldova la un nivel scăzut 
comparativ cu alte state din regiune, inclusiv România. Această comparaţie denotă o situaţie 
nefavorabilă, astfel în Republica Moldova este o motivare mai mică pentru plata impozitelor, fapt 
ce ar putea explica dificultăţi sporite în realizarea colectărilor fiscale. [7, p.21] 

 
Figura 4. Moralitatea fiscală, aspecte comparative 

 
Sursa: Budianschi D., Lupuşor A., Fală A., Morcotîlo Iu. „ Discrepanţa fiscală – o realitate invizibilă”, 

Chişinău 2014, p.21 
 
Putem concluziona, că Republica Moldova are o situaţie mai bună doar la capitolul povară 

fiscală, faţă de România, pe când la capitolele povară regulatorie şi moralitate fiscală – rămâne 
semnificativ în urmă. 

Dacă comparăm ponderea economiei subterane în PIB, observăm o discrepanţă majoră – 
în jur de 50% în Republica Moldova şi în jur de 30% în România. 

În Moldova sunt mai multe organizaţii naţionale şi internaţionale, care încearcă să măsoare 
fenomenele economice subterane. Sunt efectuate şi nişte tentative de cercetări fragmentate faţă de aceste 
fenomene. În Republica Moldova, economia ilegală nu se calculează, nu există o metodologie de 
colectare a datelor şi nici de estimare. Însă, Biroul National de Statistică al Republicii Moldova 
estimează aşa-numita economie neobservată. Elementele care fac parte din economia neobservată sunt 
cunoscute, iar metodologia estimării este foarte aproximativă. [9, p.p. 18-19] 

În figura 5 este prezentată evoluţia economiei neobservate în perioada anilor 2000-2013, 
conform Biroului Naţional de Statistică din Republica Moldova. 

 

 
Sursa: Biroul Naţional de Statistică a Republicii Moldova, http://www.statistica.md/ 
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Figura 5 Ponderea economiei neobservate în PIB  
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Datele prezentate de BNS, arată, că economia neobservată a avut o tendinţă de descreştere 
până în anul 2007 şi a început din nou să crească începând cu anul 2008. Trebuie de menţionat, că 
conform datelor statistice, odată cu începerea crizei mondiale din 2008, tendinţa de creştere a 
fenomenelor subterane este specifică pentru majoritatea ţărilor lumii. 

Conform Raportului Băncii Mondiale ”Economia subterană în întreaga lume, Noi estimări 
pentru 162 de ţări din 1999 până în 2007”, publicat în anul 2010, Moldova, alături de Ucraina şi 
Georgia se situa pe primele locuri după mărimea economiei subterane în PIB. Astfel, Republica 
Moldova a avut o medie pe ani de 44,5% din PIB, pentru perioada 1999-2007, România – 32,6%, 
Ucraina – 49,7% şi Georgia – 65,8%. [11, p. 23] 

 

 
Sursa: Datele Raportului Băncii Mondiale ”Economia subterană în întreaga lume, Noi estimări pentru 162 de 

ţări din 1999 până în 2007”, pag.23 
 
În figura 7 vedem, că în 2015, România rămânea în continuare cu o economie subterană 

semnificativă, a doua după pondere în PIB (28%) din UE şi mult peste media UE de 18%. 

 
Figura 7 Ponderea economiei subterane în PIB în 31 state europene, în 2015 (%) 

 
CONCLUZII 

Putem concluziona, studiind experienţa României, că există toate premisele ca odată cu 
parcurgerea proceselor pre-integrare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană fenomenele 
economice subterane vor putea fi controlate mai intens, dar şi micşorate ca pondere în PIB. 
România a făcut progrese semnificative în micşorarea economiei subterane, în special în perioada 
de pregătire de aderare la Uniunea Europeană. Totodată, şi România mai are mult de lucrat la 
diminuarea fenomenului economiei subterane, ea situându-se pe locul doi în UE, după ponderea 
acesteia în PIB. 

45,6 
45,1 

44,1 
44,5 44,6 

44 
43,4 

44,3 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Figura 6  Ponderea economiei subterane în 
PIB, în perioada 1999-2006, în Republica 

Moldova, procente 

143 
 



Culegere de articole selective ale Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii” 
22-23 septembrie 2017, Chişinău, Vol. IV 

E-ISBN 978-9975-75-899-4 
 

Pe lângă faptul că Republica Moldova are o economie subterană mai dezvoltată, stăm mai 
prost ca România şi la principalii indicatori care favorizează dezvoltarea acesteia. Considerăm, că 
implementarea de reforme direcţionate spre îmbunătăţirea acestor indicatori poate crea premise de 
diminuare a fenomenelor subterane. 

Cercetarea experienţei României va permite adoptarea de politici economice eficiente, care 
să conducă la intensificarea controlului economiei subterane în Republica Moldova, dar şi la 
micşorarea acesteia. 

 
Lista de abrevieri: 
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IFS – Inspectoratul Fiscal de Stat al Republicii Moldova 
IPC - Indicele de Percepţie a Corupţiei 
PIB – Produs Intern Brut 
UE – Uniunea Europeană 
TVA – Taxa pe Valoare Adăugată 
WVS – World Values Survey 
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Abstract 
 
This paper investigates the dynamics of trade performance in Republic of Moldova. It examines two trade indicators, 
import penetration and concentration and diversification indices. The analysis was undertaken for a relatively long 
period, in order to understand what the real trade trends are in Moldavian economy after the supply shocks of 2008. 
 

Performanţa comerţului exterior este exprimată printr-un set de indicatori. Cea mai uzuală 
fiind analiza ratelor de creştere a importurilor şi exporturilor. În cazul Republicii Moldova, după 
cum se vede din figura 1 ratele de creştere a exporturilor au ajuns să fie negative în 2016, în mare 
parte din cauza embargourilor şi constrîngerilor la exporturi pe piaţa CSI. O economie atât de mică 
şi deschisă precum cea a Moldovei este vulnerabilă la şocurile externe. Aceste şocuri au avut drept 
rezultat o micşorare a contractărilor la exporturile de vinuri de la 312 milioane de USD în 2005, la 
134 milioane USD în 2007. Deşi, în 2008 se pare că exporturile sectorului vinicol, în special cele în 
ţările CSI, au recuperat teren foarte repede aceste constrângeri au marcat considerabil creşterea 
exporturilor în R.Moldova pe o perioadă lungă.  

 
Figura 1. Evoluţia exporturilor Moldovei 

Sursa: datele BNS 
 
Este necesar de menţionat că s-a schimbat considerabil structura exporturilor, dar şi a 

importurilor cu toate că într-o măsură cu mult mai mică. Dacă în a. 2005 exportul vinurilor 
constituia aproape 30% din totalul exporturilor ţării, atunci în 2016 ponderea acestora era deja doar 
de circa 9% (vezi tabelul 1). În topul produselor exportate de R.Moldova s-au plasat echipamentul 
electric (12.37%) şi îmbrăcămintea (11.8%).  
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Tabelul 1. Top 10 produse exportate din Moldova în anii 2005-2016 
2005 2016 

Good 
Share in total 
exported of 
goods (%) 

Good 
Share in total 
exported of 
goods (%) 

Wine 28,82 
50 

Electrical equipment 12,37 

50 
Clothes 15,65 Clothes 11,8 
Apples, grapes and other fruits 5,59 Sunflower seeds 9,91 
Leather 5,55 Wine 8,56 
Juice 4,26 Cereals 7,73 
Cereals 3,96 Apples, grapes and other fruits 7,62 

Sunflower oil 3,46 Furniture 6,26 
Machinery (pumps) 2,84 Sunflower oil 2,65 
Footwear 2,42 Pharmaceutical products 2,39 
Sunflower seeds 1,97 Machinery (pumps) 2,18 
Total 74,52 Total  71,47 

Source: International Trade Centre 
 
De menţionat că ponderea top 10 produse exportate în total exporturi din R.Moşdova 

constituie circa 70-75%. Este o pondere incomparabilă cu ţările dezvoltate din Europa care au o 
pondere a top 10 produse în totalul exporturilor de circa 15-20%. Germania – 17.8%, Franţa – 
19.2%, Italia – 10.6%, Danemarca – 16.7%. Ponderea cea mai mare o au Irlanda (47.1%) şi Grecia 
cu circa 40%. 

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-septembrie 2017 a fost de 48,0%, 
comparativ cu 49,5% în perioada corespunzătoare din anul 2016. 

Este cunoscut faptul că deschiderea economică aduce multe beneficii, inclusiv creşterea 
transferului tehnologic, a productivităţii muncii şi ca rezultat creşterea prosperităţii. Totodată 
aceasta reflectă în ce măsură economia ţării depinde de comerţul exterior.  

Începând cu anii 90-ci ai secolului XX, Moldova a avut un nivel al deschiderii economice 
mai mar decât media mondială. Acest lucru demonstrează că ţara este deschisă comerţului exterior 
şi este una dintre economiile care promovează liberalizarea comerţului pentru a spori dezvoltarea 
economică. (vezi figura 2). 

 
Figura 2. Evolutia deschiderii comerciale a Moldovei, % 

Surca: Calculele autorului conform datelor Bancii Mondiale. 
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Un alt indicatori ce reflectă performanţa comercială este Penetrarea importurilor. Rata de 
penetrare a importurilor arată în ce măsură cererea internă este satisfăcută de importuri. Raportul 
dintre total importuri şi cererea agregată ia valori între 0 (fără importuri) şi 100 procente, pentru o 
ţară a cărei cerere internă este în totalitate satisfăcută de importuri sau economia nu produce nimic 
şi, respectiv nu exportă, nimic. 

Cifrele pentru Republica Moldova arată că începând cu anul 2003, importurile satisfac mai 
mult de 50 % din cererea agregată. Acest fapt indică că Moldova nu este capabilă de a-şi asigura 
propriile necesităţi. Pentru a cunoaşte exact care sunt sectoarele cele mai deficitare din acest punct 
de vedere se poate calcula acest indicator în bază sectorială (folosind importurile sectoriale şi 
valorile adăugate).  

Tabel 2. Rata de penetrare a importurilor 

 PIB Exporturile Importurile Cererea 
Agregată 

Rata de Penetrare a 
Importurilor 

2013 1981.3 790 1402.3 2,594 54% 
2014 2600 985.17 1768.5 3,383 52% 
2015 2988.2 1091.2 2292.2 4,189 55% 
2016 3356.3 1051.62 2693.1 4,998 54% 
2017 4369.3 1341.7 3689.8 6,717 55% 

Sursa: Calculele autorului 
 

Pentru a înţelege ce poziţie ocupă Moldova când e vorba de comerţ, vom analiza schimbările 
în structura comerţului. Astfel de analize sunt de relevante pentru formularea de strategii de 
dezvoltare, fiindcă ele reflectă direct sau indirect abilităţile competitive ale sectoarelor din 
economia ţării. 

Din figura de mai jos se poate de dedus faptul că exporturile Moldovei sunt mai concentrate 
decât importurile. Această analiză se bazează pe cuantificarea mediilor geometrice a cotelor părţi a 
celor mai mari parteneri comerciali în perioada 2011-2017. 

 
Figura 3. Concentrarea exporturilor şi importurilor 

Sursa: Calculele autorului 
 

O astfel de abordare ne dă o imagine generală asupra situaţiei, dar în literatura de 
specialitate, pentru analiza concentrării şi diversificării exporturilor se calculează indicatori speciali.  

Unul din aceşti indicatori este Gini-Hirschman (în continuare GH), care măsoară gradul de 
concentrare a exporturilor unei ţări. Rezultatele calculului sunt expuse în tabelul de mai jos. 
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Tabel 3. Indicii de concentrare şi diversificare a economiei 
SITC 2003 2013 2014 2015 2016 

Gini-Hirschman 0.333 0.286 0.276 0.227 0.154 
Herfindahl-
Hirschmann 

0.284 0.237 0.227 0.142 0.115 

SITC fără băuturi 
alcoolice 

     

Gini-Hirschman 0.192 0.168 0.151 0.132 0.112 
Herfindahl-
Hirschmann 

0.132 0.113 0.106 0.092 0.071 

  Sursa: Calculele autorului 
 

Indicele GH are un trend descrescător începând cu anul 2003, teoretic aceasta indică asupra 
faptului că exporturile Moldovei sunt mai puţin concentrate şi exportatorii naţionali nu exportă doar 
o gamă mică de bunuri. 

Atât cu industria viticolă cât şi fără ea exporturile Moldovei încearcă să fie mai puţin 
concentrate. Deşi, după embargoul rusesc era de aştepta ca exportatorii să găsească alte bunuri de 
export, pentru a contracara efectele negative, acest fapt nu s-a întâmplat. Dacă scoatem din calcul 
industria viticolă, atunci indicele GH are aceeaşi valoare ca şi în 2016 – 0,132. Cu industria viticolă 
indicele este în scădere în 2016 comparativ cu 2003, contabilizând 0,154. Aceasta ar putea vorbi 
despre faptul că datorită embargoului exportatorii au găsit alte modalităţi de a exporta produsele 
vinicole. Astfel, per total exporturile Moldovei sunt mai puţin concentrate, dar evoluţia lor este 
foarte volatilă. Pentru o analiză mai atentă prezentăm graficul 3. 

 
 

Figura 3. Evoluţia indicelor GH şi HH,cu şi fără băuturi alcoolice 
Sursa: Calculele autorului 

 
Acest grafic ne dă posibilitatea de a vedea clar care este situaţia cu diversificarea şi 

concentrarea exporturilor Moldovei. Un lucru este clar, industria băuturilor alcoolice deţine o 
pondere mare în totalul exporturilor, iar aceasta influenţează indicatorii analizaţi. Scăderea bruscă a 
indicelui de concentrare GH se datorează embargoului la vinuri. În schimb, declinul în indicele 
diversificării HH, ar indica o structură a exporturilor mai diversificată ce ar permite evitarea unor 
şocuri externe. În cazul în care analizăm fără industria băuturilor alcoolice, atunci situaţia se 
schimbă. Ambii indici nu mai au un trend descrescător, iar exporturile prezintă atât un grad stabil 
de-a lungul timpului stabil de concentrare, cât şi de diversificare a exporturilor.  

Gini-Hirschman
Herfindahl-Hirschmann
Gini-Hirschman fără băuturi alcoolice
Herfindahl-Hirschman fără băuturi alcoolice
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În cazul în care exporturile de vinuri se vor relua în 2018 către Rusia, ajungând nivelul din 
2005 în anul 2019, indicele GH va creşte. Astfel, încă odată, subliniind faptul că avem o 
concentrare mare a exporturilor în jurul acestei industrii. 

Indicele HH are acelaşi trend ca şi GH, dar o interpretare diferită. Odată ce Moldova a 
trebuit să găsească soluţii la problema embargoului şi neavând exporturi concentrate (fiindcă nu mai 
erau exportate produsele viticole), indicele HH a început să scadă. Acest fapt înseamnă că 
exporturile se diversifică. Diversificarea exporturilor în ultimii ani este confirmată şi de indicele HH 
calculat fără exporturile de băuturi alcoolice. Nu putem vorbi despre o diversificare puternică şi 
profundă (indicele a scăzut de la 0,114 în 2016, la 0,111 în 2017).  

In diagrama ce urmează este prezentată structura exporturilor în primele 9 luni ale anilor 
2016 şi 2017.  

 
 

Am putea menţiona o îmbunătăţire a structurii exporturilor Republicii Moldova, dar prea 
lentă, pentru a concura cu ţările europene la capitolul indexul Gini-Hirschman sau Herfindahl-
Hirschmann. În Estonia, de exemplu inexul HH a scăzut de la 0,01 în 1995 pînă la 0,005 în a.2015. 
În Germania, Italia, Franţa acet indice este la nivelul 0.002-0,003 cea ce denotă o diversificare 
considerabilă a exporturilor acestor ţări. Republica Moldova la acest capitol ar trebui să depună 
eforturi considerabile pentru eficientizarea exporturilor şi atingerea performanţelor comerciale 
adecvate scopurilor pe care le urmărim.  
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Abstract 
 
Knowledge of teachers’ beliefs is central to understanding teachers’ decision-making in the classroom. The present 
study explores international language teachers’ beliefs about multilingualism and the use of a multilingual pedagogical 
approach in the third-language (L3) classroom. This study analysed data collected via focus group discussions with 12 
teachers of French (N = 4), German (N = 2) and Spanish (N = 6) using qualitative content analysis. Three main themes 
emerged from the analysis. (1) The teachers view multilingualism as a potentially positive asset. Although they think 
that multilingualism has benefited their own language learning, they do not conclude that multilingualism is 
automatically an asset to students. (2) The teachers claim to make frequent use of their students’ linguistic knowledge of 
English when teaching the L3. However, the teachers rarely focus on the transfer of learning strategies because they 
believe that learning an L3 is completely different from learning the second language L2 English. (3) The teachers think 
that collaboration across languages could enhance students’ language learning; however, no such collaboration 
currently exists. 
 
Key words: multilingualism, third-language learning, teachers’ beliefs, multilingualpedagogy, language awareness, 

language learning strategies 
 
JEL CLASSIFICATION: A 23 
 
Introduction  
    Multilingualism is a contemporary phenomenon We live in an epoch where being human 
means being multilingual. That is, multilingualism is an intrinsic part of the human condition. Some 
scholars refer to this condition as the new linguistic dispensation (Aronin & Singleton, 2008: 1, 12) 
that is the result of technological development and global economic forces. Friedman (2005) 
maintains that today, "the world is flat". What he implies with this metaphor is that as a 
consequence of technology, more people can "plug, play, compete, connect, and collaborate with 
more equal power than ever before" (Friedman, 2005: x). He acknowledges that this does not lead 
to "equal" social and economic situations (Friedman, 2005: x), but he insists that globalisation holds 
an "equalising" potential because many more people than ever before have access to and the ability 
to use the tools necessary to connect, compete and collaborate. He describes the flat-world platform 
as the product of the development of the personal computer, fibre-optic cable and work-flow 
software (Friedman, 2005: 10). When people of diverse backgrounds are in contact, they need a 
shared language code to facilitate communication. The incredible spread of English as a language of 
wider communication in the world today is closely linked to the forces of globalisation (Graddol, 
1997; Pakir, 1999; Kloos, 2000). At a very basic level, the spread of English contributes to the 
increase of multilingualism in the world today because many people are learning English as an 
additional language (Kachru, 1996; Cenoz, 2009), while they continue to learn and use local 
languages. Paradoxically, increased global contact has simultaneously heightened appreciation for 
the local (Preteceille, 1990; Kloos, 2000). In the context of language, this has given rise to a re-
appreciation of the value of local languages within a broader movement for linguistic rights (Kloos, 
2000: 282). The tension between the local and the global is also evident in discussions of the use of 
English. Scholars accept that English is owned by all its users and that local and global identities are 
expressed in English (Schneider, 2007: 14). In the World Englishes community, Pakir (1999) 
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coined the term "glocal" to refer to the new use of English as a result of globalisation. "Giocal" 
English is useful globally, but rooted in the local contexts where it is used as additional language to 
express local identity (Pakir, 1999: 346). In discussions of local languages that co-exist with global 
English, scholars are increasingly turning to multilingual societies in Asia and Africa to deepen 
their understanding of how local languages are maintained in multilingual repertoires, often in the 
presence of English (Hornberger, 2002; Stroud, 2003). In the ambit of globalisation, 
multilingualism today is therefore promoted mainly as a result of two broad realities (Cenoz, 2009: 
1): an increased awareness of the importance of linguistic rights Given the important role of the 
language teacher in promoting learners’ multilingualism, research focused on teachers’ knowledge 
and beliefs about multilingualism and multilingual pedagogical approaches is surprisingly scarce. 
The present research project aims to gain further insight into these issues. This study explores L3 
foreign language teachers’ beliefs about multilingualism and the use of a multilingual pedagogical 
approach in a lower secondary school setting (years 8–10). The first part of the theoretical section 
discusses the main principles of a multilingual pedagogy. The second part presents the previous 
literature regarding teachers’ beliefs about multilingualism. The third part provides central 
background information on language learning in the school context from a multilingualism 
perspective In this paper, ‘L3 learning’ and ‘multilingualism’ are used as synonyms and are defined 
as ‘the acquisition of a non-native language by learners who have previously acquired or are 
acquiring two other languages’ Students begin by learning English, and this instruction continues 
when the L3 is introduced in year 8. The L3 learners in this study are regarded as multilinguals and 
are proficient in varying degrees in their languages: L1 Romanian, L2 English and L3 
French/German/Spanish. Learners with a home language other than Romanian are also referred to 
as L3 learners in this study, although French, German or Spanish may actually be their L4 or L5.  
     Multilinguals differ from bilinguals and monolinguals in several respects. Research has 
shown, for example, that multilinguals demonstrate superior metalinguistic and metacognitive 
abilities, such as the ability to draw comparisons between different languages and to reflect on and 
employ appropriate learning strategies (for reviews, see Cenoz, 2003Cenoz, J. (2003The role of 
mother tongue literacy in third language learning. Language, Culture and Curriculum, 3(1), 65–
81.[Taylor & Francis Online], [Google Scholar]) emphasise that multilingualism does not 
automatically enhance further language learning; for example, when learners are not literate in their 
home language, when learners are not aware of the benefits of multilingualism and ‘when children 
are not encouraged in the school situation to rely on their different languages and language 
knowledge as positive resources’, [Google Scholar], p. 136), Multilingualism may not provide an 
advantage. In fact, the general view within the field seems to be that learning multiple languages is 
best enhanced when learners are encouraged to become aware of and use their pre-existing 
linguistic and language learning knowledge. Moreover, in the school setting, the language teacher is 
the key facilitator of learners’ multilingualism. 
 
     Multilingual pedagogy A multilingual pedagogy should be regarded not as a unified 
methodology but as a set of principles that are used to varying degrees in different approaches 
depending on the teaching context, curriculum and learners (Neuner, 2004Neuner, G. (2004). Thus, 
rather than attempting to maintain learners’ languages in isolation, teachers should help learners to 
become aware of and draw on their existing knowledge. Second, learners should draw on 
experiences from previous language learning when learning a new language. Learners should 
become aware of which learning strategies they have used previously as well as reflect on, test, and 
evaluate the extent to which those strategies can be transferred to a new language learning context 
(Neuner, 2004Neuner, G. (2004). Clearly, a multilingual pedagogical approach in the classroom 
requires competent teachers. Based on the discussions in De Angelis (2011De 
Angelis, G. (2011). Teachers’ beliefs about the role of prior language knowledge in learning and 
how these influence teaching practices. International Journal of Multilingualism, 8(3), 216–
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234.[Taylor & Francis Online], [Google Scholar]), Hufeisen language teachers should ideally be 
able to meet several, if not all, of the following requirements: 

• They should be multilingual themselves and serve as models for their learners. 
• They should have a highly developed cross-linguistic and metalinguistic awareness. 
• They should be familiar with research on multilingualism. 
• They should know how to foster learners’ multilingualism. 
• They should be sensitive to learners’ individual cognitive and affective differences. 
• They should be willing to collaborate with other (language) teachers to enhance learners’ 

multilingualism. 
Teachers’ beliefs strongly influence their pedagogical decisions, and such beliefs are 

typically resistant to change (Borg, 2006Borg, S. (2006). In this particular study, teachers’ beliefs 
refer to ‘a complex, inter-related system of often tacitly held theories, values and assumptions that 
the teacher deems to be true, and which serve as cognitive filters that interpret new experiences and 
guide the teacher’s thoughts and behavior’ (Mohamed, 2006Mohamed, N. (2006). An exploratory 
study of the interplay between teachers’ beliefs, instructional practices & professional development 
(Unpublished doctoral dissertation). The University of Auckland, Auckland. [Google Scholar], p. 
21). Because teachers’ beliefs are such a strong predictor of what occurs in the classroom, 
researchers in the field argue that insight into teachers’ beliefs is necessary to understand and 
improve language teaching and students’ learning The following section briefly presents the general 
results of these studies. In the questionnaire study, De Angelis (2011De 
Angelis, G. (2011). Teachers’ beliefs about the role of prior language knowledge in learning and 
how these influence teaching practices. International Journal of Multilingualism, 8(3), 216–
234.[Taylor & Francis Online], [Google Scholar]) investigated 176 secondary school teachers’ 
beliefs about the role of prior language knowledge and the promotion of multilingualism in 
enhancing immigrant children’s language learning. The teachers included in that study taught 
various subjects in schools in Austria, Great Britain and Italy. Some of De Angelis’ main findings 
include the following: teachers in all three countries generally encourage learners to use their home 
languages, but not in the classroom; they believe that using home languages in class can delay and 
even impair the learning of the majority language. Many teachers claim that they never refer to 
learners’ home language and culture in class. This finding may be linked to the prevalent belief that 
teachers must be familiar with learners’ language to be able to help them In contrast with the study 
of De Angelis (2011De Angelis, G. (2011). Teachers’ beliefs about the role of prior language 
knowledge in learning and how these influence teaching practices. International Journal of 
Multilingualism, 8(3), 216–234.[Taylor & Francis Online], [Google Scholar]), nearly all the 
teachers included in the study by Heyder and Schädlich were positive about the benefits of 
comparing languages in the classroom. These contrasting findings may indicate that language 
teachers have a higher awareness of multilingualism than teachers of other subjects do. Most of the 
teachers in the study by Heyder and Schädlich made frequent use of a contrastive approach, largely 
between German and the foreign language that they were teaching. Such contrasting activities 
typically occurred spontaneously and were rarely supported by teaching materials. Furthermore, as 
in the De Angelis’ study, the majority of teachers were hesitant to bring other languages into the 
classroom unless they were familiar with them. The teachers were overly positive about activities 
that had the potential to promote multilingualism. However, when asked whether they actually 
make use of these activities, fewer than one-third of the teachers claimed to do so. International 
Journal of Multilingualism, 11(1), 97–119.[Taylor & Francis Online], [Google Scholar]) discusses 
the results of two studies that aimed to investigate Polish pre-service and in-service English 
teachers’ multilingual awareness and practices. The first study employed a quantitative design and 
included 233 participants (pre-service and in-service teachers) who responded to questions and 
statements in a questionnaire. The second study was a qualitative focus group discussion with five 
secondary school teachers. The main results from these studies indicate that experienced in-service 
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teachers have greater multilingual awareness than pre-service teachers do. In addition, teachers who 
are multilinguals themselves appear to be more multilingually aware than teachers who have less 
language learning experience. What is more, the teachers’ proficiency in the L3 seems to correlate 
with the level of awareness. Similar to the findings of De Angelis, the teachers were reluctant to 
refer to other languages when teaching English. Furthermore, teacher education programmes in 
Poland rarely seem to advocate the potential benefits of employing a multilingual pedagogical 
approach. 
    Whereas the studies discussed above investigated teachers’ beliefs about multilingualism in 
general, Jakisch (2014Jakisch, J. (2014) conducted an interview study to explore the specific beliefs 
of three English teachers regarding the potential benefit of using L2 English as a door opener to 
learners’ multilingualism. Her results indicate that the teachers in the study had not spent a 
significant amount of time reflecting on the issue. Nevertheless, the teachers have a positive attitude 
towards the idea and appear to believe that L2 English knowledge can motivate further language 
learning. However, the teachers were uncertain that L2 English knowledge could facilitate the 
learning of all languages; instead, they appear to believe that a ‘prototype language’ is required. The 
teachers are also unwilling to believe that English is the only door opener to further language 
learning, fearing that their subject might be reduced to an instrument for enhancing multilingualism. 
Except for lexical comparisons, the teachers are sceptical about contrasting English with other 
languages and believe that only advanced students would benefit from such activities. 

Components of Multilingual Education (MLE) 
"Strong Foundation" - Research shows that children whose early education is in the language of 
their home tend to do better in the later years of their education (Thomas and Collier, 1997). 
"Strong Bridge" - an essential difference between MLE programs and rural "mother tongue 
education" programs is the inclusion of a guided transition from learning through the mother tongue 
to learning through another tongue. 

Related to the emphasis on a child's mother tongue is the implicit validation of her cultural 
or ethnic identity by taking languages which were previously considered "non-standard" and 
making active use of them in the classroom. Multilingual Education in that sense underscores the 
importance of the child's worldview in shaping his or her learning. 
Stages of the MLE programe 

A widespread understanding of MLE programs (UNESCO, 2003, 2005) suggests that 
instruction take place in the following stages: 

1. Stage I - learning takes place entirely in the child's home language 
2. Stage II - building fluency in the mother tongue. Introduction of oral L2. 
3. Stage III - building oral fluency in L2. Introduction of literacy in L2. 
4. Stage IV - using both L1 and L2 for lifelong learning. 

MLE proponents stress that the second language acquisition component is seen as a "two-
way" bridge, such that learners gain the ability to move back and forth between their mother tongue 
and the other tongue(s), rather than simply a transitional literacy program where reading through the 
mother tongue is abandoned at some stage in the education. 

Based on the theories of Multilingual Education that are spelled out here, Andhra Pradesh 
and Orissa have adopted a thematic approach to multilingual education. Using a seasonal calendar 
within a relevant cultural context has provided a space to the tribal children of Orissa and Andhra 
Pradesh to rediscover their culture through their language. The Multilingual Education in this 
approach emphasizes first language first in the child taking the socio- cultural curriculum in to 
classroom culture and then bridge to second language. In addition to the basic theory of Paulo 
Freire on critical pedagogy, Gramscian theory on education, Lev Vigostky's scaffolding and Piaget's 
theory of cognition is applied in the Multilingual Education. The unique thing in this approach is to 
involve the community in creating their own curriculum and minimise the theoretical hegemony, 
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thereby creating a new set of people who believe in the ethics of creating and sharing knowledge for 
the society than to limit it to the theoreticians. 

Using multilingual approaches involves: 
1. Recognising and valuing the multilingual nature of societies, schools and classrooms. 
2. Using pedagogical strategies that encourage inclusive education within a supportive multilingual 
learning environment. 
3. Being aware of beliefs about speakers of other languages and how they can impact on 
establishing and maintaining an inclusive learning environment. 
4. Assessing individual learners in a manner that takes their linguistic background into account. 
5. Giving my learners appropriate opportunities to use their home languages to support and 
demonstrate their understanding of learning content. 
6. Making pedagogical choices that respect and capitalise on my learners’ linguistic diversity. 
7. Reflecting on how effective my implementation of multilingual approaches is in promoting 
learning. 
 
RESULTS AND CONCLUSIONS: 
    The analysis of the focus group transcriptions provided rich insight into the teachers’ beliefs. 
Thus, teachers’ beliefs regarding L3 motivation and contextual factors will be reported elsewhere. 
Following the recommendations for thick description in Davis (1995Davis, K. A. (1995the 
reporting of the results includes representative examples from the data and a description of the 
general patterns for each major theme. The findings are summarised and discussed in light of 
previous theory in the final section of the paper. The studies discussed above were conducted in 
various countries with different learning contexts and with different constellations of languages 
taught in schools. Nevertheless, their results are quite similar in many respects: teachers in all 
countries have positive beliefs about multilingualism and think that multilingualism should be 
promoted, but they do not often foster multilingualism (i.e. make use of learners’ previous linguistic 
knowledge) in their own classrooms. Teachers do not feel competent at doing so, and many are 
concerned that it could disrupt further language learning. However, two important aspects of 
multilingualism were not discussed in any of these studies: teachers’ beliefs about the awareness 
and transfer of previous language learning strategies to enhance multilingualism and their beliefs 
about cross-curricular collaboration among language teachers. 
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Abstract 
 
The wine industry is a branch of the economy in which the Republic of Moldova has a comparative advantage and it is 
one of the most important export directions. In recent years, because of the embargo imposed by Russia, this industry 
has suffered huge losses. In order to maximize the export potential of the wine products, the Republic of Moldova needs 
to diversify the export markets. The Asian market, and China in particular, can become one of the most important 
destinations of Moldova's wine products. In 2016 China was the fourth largest importer of wine products, and by 2020 
it will become the third. In 2020, China could account for 72% of world wine imports. 
 
Key words: trade, export, winemaking, Asian market, embargo, export concentration. 
 
JEL CLASSIFICATION: F1 
 

Industria vinicolă reprezintă atât o ramură cu importanţa strategică pentru Republica 
Moldova cât şi o parte esenţială a culturii şi istoriei statului. Se estimează că aproximativ 200000 de 
oameni sunt angajaţi în mod direct sau indirect în industria vinicolă, asta deoarece întregul lanţ de 
valori este localizat în Republica Moldova. Terenurile destinate viilor însumează aproximativ 
140000 de hectare, dar “randamentele medii de 4,8 tone pe hectar (jumătate din randamentele 
italiene, de exemplu), reflectă productivitatea scăzută datorată în mare parte managementului 
depăşit şi irigarea slabă.” [1] 

 
Tabelul 1. Top 5 produse exportate de Republica Moldova în anul 2016 

Produs exportat  Ponderea valorii, % 
Sârmă izolată 11% 
Seminte de floarea soarelui 8,9% 
Vin 5,3% 
Scaune  5% 
Grâu 4.7% 

Sursa: http://atlas.media.mit.edu 
 

În anul 2016 Republica Moldova a exportat produse în valoare de $2,01 miliarde, dintre care 
5,3% sau $106 milioane au revenit vinului ocupând locul trei ca valoare a exportului. Industria 
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vinicolă însă a avut o pondere mai mare pană în anul 2006 când Rusia a impus embargo vinurilor 
produse în Republica Moldova. 

 Figura1. Exportul vinurilor produse în Republica Moldova, milioane dolari SUA. 
 
Sursa: https://uipac.md/uploads/0/images/large/final-report-eng.pdf 
 

În perioada 2006-2007 peste 100 de vinării au intrat în insolvenţă. Ponderea vinurilor în 
exportul total al Moldovei a constituit 25% în anul 2004 şi 35% în anul 2005, cu o scădere 
ulterioară la 13% în 2007 şi 11% în 2011. [3] 

Importanta industriei vinicole pentru Republica Moldova şi nivelul înalt de concentrare a 
exporturilor către o singură destinaţie a reprezentat o sursă critică de vulnerabilitate. 

În anul 2013-2014 a urmat o nouă rundă de sancţiuni din partea Rusiei. În trimestrul IV al 
anului 2013, exporturile de vinuri au scăzut cu 21,9%, generând o contribuţie negativă de minus 1,7 
puncte procentuale din totalul dinamicii exporturilor (figura 2). Efectul interdicţiei sa accentuat în 
2014. În primul trimestru, exporturile de vin au înregistrat un declin puternic (minus 38,0%), iar 
contribuţia lor negativă a fost atât de semnificativă, încât să diminuat negativ rata anuală a 
exporturilor totale (minus 2,8%). Declinul exporturilor de vinuri a continuat şi în al doilea trimestru 
al anului 2014 (minus 36,9%). Cu toate acestea, contribuţia lor negativă semnificativă (minus 2,9 
puncte procentuale) a fost compensată de exporturile de alte produse, astfel încât exporturile totale 
au crescut cu 9,7%, fiind un factor determinant al creşterii economice a acestei perioade. Trebuie 
menţionat faptul că, în urma acestui embargo, producţia de vinuri exportată a scăzut cu 40,72 
milioane USD în nouă luni, ceea ce reprezintă aproximativ 0,5% din PIB. [4] 

De data aceasta efectul sancţiunilor nu fost la fel de dur resimţit. În 2006 pe termen scurt 
producătorii moldoveni nu au putut rapid să se orienteze către alte părţi, standartele europene fiind 
diferite decât cele din CSI, vinurile moldoveneşti de calitate inferioară şi ieftine nu corespundeau 
nici gusturilor din statele dezvoltate; reorientarea spre noi pieţe de desfacere, componentele 
logistice şi crearea noilor relaţii de afacerii a durat mai mult timp.  
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Figura 2. Contribuţia exporturilor de vin la creşterea anuală a exportului total 

    Sursa: BNM 
 

Cantitatea de vinuri moldoveneşti, exportate în UE, a fost neglijabilă până în anul 2005. Dar, 
în 2006, după un salt singular, exportul acestor produse s-a stabilizat ulterior la aproximativ 20 
milioane dolari. Creşterea volumului a fost mult mai dinamică în ultimii ani. Vinul rămâne unul 
dintre cele câteva produse care fac obiectul contingentelor tarifare în cadrul regimului politicii 
agricole comune curente. De obicei, Republica Moldova utiliza cotele sale în totalitate. De fapt, în 
perioada 2008-2010, Republica Moldova a depăşit destul de semnificativ cotele, exportând circa 11 
milioane de litri pe an, în timp ce cotele erau în creştere de la 6 la 8 milioane litri. O creştere 
substanţială a cotei introduse de noul Regulament al Politicii Agricole Comune (PAC) în 2011 (cu 
50% – până la 15 milioane de litri), a stimulat o creştere semnificativă a volumului exporturilor 
moldoveneşti (până la 13 milioane litri), deşi cota nu a fost utilizată în întregime. De asemenea, 
Moldova exportă către UE tipuri de vin care nu sunt supuse cotelor (spre exemplu, vinul spumant), 
însă doar în cantităţi mici. Vinurile exportate pe pieţele din UE sunt în general de o calitate mai 
bună (sunt mai scumpe, conform costurilor unitare prezente în datele de comerţ exterior) decât cele 
care vizează pieţele CSI [3]. 

Programa “Filiere du vin Ultradina” din Băncii Europene de investiţii pentru perioada pentru 
perioada 2011-2016 a alocat $ 96607500 pentru restructurarea sectorului vinicol, îmbunătăţirea 
calităţii vinului şi diversificarea pieţelor. 

 
Tabelul 2. Principalele destinaţiile ale exportului vinurilor produse  

în Republica Moldova, a.2016  
Destinatii exporturilor vinurilor Ponderea valorică, % 

Belarus  22% 
Rusia  10% 

Ukraina 9.7% 
Cehia 8.5% 
China  8.3% 

Romania  8.2% 
Polonia 8% 
Georgia 6.6% 

Sursa: http://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/export/mda/show/2204/2016/ 
 

Observăm că în continuare statele CSI ocupă primele poziţii că destinaţii de export, dar mai 
accentuată devine orientarea spre pieţele din UE şi China. În anul 2005 Rusia a reprezentat 75% din 
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totalul exporturilor vinurilor, Belarus 12%, iar China nu apărea în listă, fie că nu existău date, fie nu 
exista ca destinaţie de export. În anul 2012 Rusia a reprezentat 28% din total exporturi de vin, 
Belarus 25%, China 3,4% şi România 2,7%. Vedem clar că Republica Moldova şi-a diversificat 
destinaţiile de export, fiind forţată de circumstanţe. 

În continuare vom analiza industria vinicolă la nivel mondial. Valoarea exporturilor 
reprezintă $31,9 miliarde, cel mai important exportator de vin este Franţa cu 28%, urmată de Italia 
cu 19%. Republica Moldova ocupa locul 21 cu 0,33% din exportul la nivel global. 

 
Tabelul 3. Principalii exportatori de vin la nivel mondial, a.2016 

Statul producator Ponderea valorică, % 
Franta  28% 
Italia 19% 
Spania 9.2% 
Chile 5.8% 
Australia 5.3% 
Sursa http://atlas.media.mit.edu/en/profile/hs92/2204/ 

 
Pentru a determina posibilele direcţii de export vom analiza cei mari importatori de vin la 

nivel global. Valoarea totală a importurilor vinurilor pentru anul 2016 - $31,8 miliarde. 
 

Tabelul 4. Principalii importatori de vin la nivel mondial, a.2016  
State importatoare  Ponderea valorică, % 

Statele Unite  18% 
Marea Britanie 13% 

Germania 8.6% 
China  7.4% 

Canada 5.6% 
Hong Kong 4.9% 

Japonia 4.7% 
Sursa http://atlas.media.mit.edu/en/profile/hs92/2204/ 

 
Primele poziţii sunt ocupate de Statele Unite, Marea Britanie si Germania, ţări în care va fi 

foarte greu pentru produsele moldoveneşti să se impună, deoarece concurenţa este acerbă, iar 
consumatorii din aceste state preferă vinurile scumpe de o calitate înaltă. 

În SUA situaţia este diferită, deoarece SUA reprezintă, de asemenea, o ţară productivă foarte 
puternică, dar, în esenţă, această cantitate nu va fi suficientă pentru întreaga piaţă. Americanii 
trebuie să importe mai multe vinuri pentru a satisface cererea, aşa că aşteptăm încă 3,8 milioane de 
cazuri pentru următorii câţiva ani. [5] 

Un studiu realizat de Winexpo preconizează că consumul per capita în Franţa va scădea până 
în 2020 cu 7,5%, urmând să atingă 43 litri, iar locul întâi la consumul per căpită de vin va fi ocupat 
de Portugalia cu 50 de litri. Europa va continua să diminueze în ceea ce priveşte consumul de vin în 
volum, deşi rămâne cel mai mare consumator de acest produs, reprezentând aproximativ 60%, în 
ciuda unei contracţii preconizate de 33,9 milioane de cutii până în 2020 [5] 

Piaţa asiatică, în special cea chineză, reprezintă o oportunitate pentru exporturile produselor 
vinicole fabricate în Republica Moldova. În 2016 China a importat vinuri în valoare de $2,36 
miliarde. 
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Tabelul 5. Top state exportatoare de vin pe piaţa Chinei, plus Republica Moldova 
State exportatoare Ponderea valorică, % 
Franţa 42% 
Australia 24% 
Chile 11% 
Spania  6,7% 
Italia 5,6% 
Statele Unite 2,5% 
Republica Moldova (locul 14) 0,35% 

Sursa: http://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/import/chn/show/2204/2016/ 
 

Observăm că Franţa ocupă o poziţie dominantă cu 42%, iar Australia, care este al cincilea 
cel mai mare exportator la nivel mondial, ocupă locul doi, beneficiind de poziţia geografică 
favorabilă. În China consumul mediu per capita până în 2020 urmează a fi 1,53 litri, mult sub cel al 
statelor europene. Producătorii locali sunt mult mai slabi decât cei europeni, pentru produsele 
vinicole moldoveneşti va fi mai simplu să se impună pe piaţa Chinei decât pe cea europeană sau cea 
americană. Importul vinului spumant în China se preconizează să crească cu 43% până în 2020, iar 
vinului cu 19%. 

Ne aşteptăm ca China să consume efectiv 94 milioane de cutii în 2020, de la 52,7 milioane 
de cuttii, ceea ce reprezintă o creştere de 79%.[5] 

Analiştii Winexpo preconizează că China va deveni al doilea cel mai important importator 
de vin până în 2020 şi va reprezenta 72% din creşterea mondială a importurilor produselor vinicole. 
Alte analize preconizează că China va ocupa locul trei la importori, depăşind Germania. 

 

 
Figura 3. Importuri preconizare pentru anul 2025, milioane dolari SUA 

Sursa: http://www.adelaide.edu.au/wine-econ/pubs/working_papers/WP0217.pdf 
 
Este important de menţionat că Hong Kong reprezintă o sursă de reexport pentru piaţa 

chineză, cel puţin o parte din importurile de vin vor ajunge pe piaţa chineză. Consumul real de vin 
din Hong Kong este mai mic decât ar sugera datele. În 2008 guvernul din Hong Kong a eliminat 
toate controalele vamale şi administrative legate de taxe vamale. De asemenea Hong Kong a ajuns 
la un acord cu China ca importurile de vin să facă parte din acordul Cepa, facilitând procesul de 
devamare. 
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Figura 4. Importuri si reexporturi în Hong Kong 

Sursa: http://hong-kong-economy-research.hktdc.com/business-news/article/Hong-Kong-Industry-Profiles/Wine-
Industry-in-Hong-Kong/hkip/en/1/1X000000/1X07WNW7.htm 

 
Observăm că reexporturile de vin din Hong Kong reprezintă aproape jumătate din valoare, 

de asemenea se atestă o creştere a importurilor pentru anul 2016 cu 11,9 %. Importurile în Hong 
Kong provin din Franţa - 62,8%, Marea Britanie – 7,5%, Italia - 2, 2% şi Spania 1% în anul 2016. 

 

 
Figura 5. Exportul de vin din Hong Kong 

Sursa: http://hong-kong-economy-research.hktdc.com/business-news/article/Hong-Kong-Industry-Profiles/Wine-
Industry-in-Hong-Kong/hkip/en/1/1X000000/1X07WNW7.htm 

 
Aproape 86% din exporturile din Hong Kong sunt orientate către China. 
Singapore în anul 2016 a importat vin în valoare de $490 milioane, dintre care 69% provin 

din Franţa, din Australia - 10%, din Italia – 4,3%. Singapore ca şi Hong Kong care reprezintă o 
sursă de re-export pentru piaţa asiatică. Winexpo de asemenea preconizează că până în 2020 în India 
consumul de vin va creşte cu 50%. 

Preţul plătit pentru vinul moldovenesc diferă semnificativ în funcţie de ţările consumatoare. 
Comparativ cu concurenţii, vinul moldovenesc a fost achiziţionat de Singapore aproximativ 

la acelaşi nivel de preţ ca şi cel din Japonia sau Austria; Coreea de Sud a importat vin moldovenesc 
la acelaşi preţ cu care l-a cumpărat din Japonia sau România. Belarus ne-a remunerat vinificatorii la 
cel mai jos nivel, plătind triplu pentru vinul din Bulgaria şi de 5 ori mai mult pentru cel din Chile. 

Pe segmentul de preţ, la nivel mondial, vinul moldovenesc se poziţionează cam la fel ca 
vinul exportat de Slovacia, Canada sau Macedonia. 

Cele mai mari preţuri pentru vinul moldovenesc în anul 2016 (în dolari SUA/tonă): 
Singapore – 12000; Austria – 6200; Coreea de Sud - 4100; Hong Kong – 3300; Olanda – 2900. 
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Cel mai mic preţ pentru vinul moldovenesc (în dolari SUA/tonă):: Georgia – 500; Ucraina – 
510; Belarus – 590; Rusia – 680; România – 870. [10 ]  

Aşa dar o piaţă, care este puţin valorificată dar prezintă interes major pentru Republica 
Moldova este cea din China. Pentru a penetra şi a-şi consolida poziţiile pe această piaţă sunt 
necesare măsuri consecvente de promovare a produselor vinicole şi de a susţine 
producătorii/exportatorii autohtoni, precum ar fi: 

• lansarea campaniilor eficiente de promovare a produselor vitivinicole;încurajarea 
includerii componentei vitivinicole la formarea pachetelor de servicii turistice elaborate 
de agenţiile de turism; ameliorarea şi dezvoltarea infrastructura de cazare turistică la 
întreprinderile vinicole; 

• incurajarea fluxul de investitii în domeniul vitivinicol; promovarea caracteristicilor 
existente ale fiecarei regiuni vitivinicole, gamei de producţie, tradiţiilor de cultivare a 
viţei de vie şi prelucrare a strugurilor (atât la nivel industrial cât şi la nivelul unei 
gospodării ţărăneşti), arhitecturii tradiţionale a cramelor, colecţiilor oenotecilor etc.; 

• încurajarea populaţiei locale (în special rurale) la acordarea unor servicii turistice 
adiţionale, precum: cazare, servire a mesei, producere de suvenire, desfăşurarea unor 
spectacole folclorice, demonstrarea stilului de viaţă şi gospodarire rurală; 

• asigurarea pregătirii şi perfecţionării profesionale a forţei de muncă încadrate în 
producerea produselor vinicole; 

• participarea activă la târguri şi expoziţii, deschiderea reprezentanţelor comerciale în 
ţările asiatice; 

• îmbunătăţirea cadrului legal ce reglementează relaţiile economice cu ţările din Asia; 
organizarea seminarelor, meselor rotunde pentru a familiariza noii exportatori cu piaţa 
asiatică şi practicile de afaceri utilizate; 

• crearea unei baze de date ce va descrie oportunităţile de afaceri existente pe piaţa 
mondială, inclusiv asiatică precum şi cererile companiilor ce activează pe aceste pieţe; 
crearea centrelor pentru acumularea informaţiei private, piaţa şi tehnologiile aplicate; 

• campanii de promovare a imaginii ţării, a brandului national «Wine of Moldova. A 
legend alive» etc.   

Este regretabil faptul, că consumatorii de vin de pe pieţele îndepărtate nu cunosc în prezent 
prea multe lucruri despre vin şi deseori se confruntă cu dificultăţi în exprimarea caracteristicilor 
pozitive ale unui vin. Pentru a mişca vinul de pe rafturi, unele magazine angajează persoane 
cunoscătoare de vin pentru a ajuta consumatorii să facă alegerea potrivită. Multe magazine 
efectuează selectarea probelor, dacă acesta este legal, pentru a familiariza consumatorii cu vinurile 
noi. Magazinele solicită tot mai mult suport promoţional din partea producătorilor, importatorilor şi 
distribuitorilor de vin. 

Cunoscând interesul consumatorilor de a încerca produse noi, producătorii de vin cu spirit 
de întreprinzător, care posedă deja o experienţă de succes pe piaţă, au un acces mai bun pe piaţă şi 
pot beneficia repede de oportunităţi prin producerea vinurilor comparabile cu costuri joase. 

Diferenţierea produselor şi segmentarea pieţei asigură ca nişele noi pe piaţă să fie ocupate şi 
ca toate segmentele de consumatori să aibă opţiuni mari de alegere pentru orice ocazie de consum. 
Însă deoarece proprietarii de branduri îşi orientează produsul pe pieţe mai bine definite şi mai mult 
segmentate, devine foarte costisitor să găseşti şi să te axezi pe grupuri mici de consumatori, iar 
metodele de comunicare de scară largă sunt scumpe şi ineficiente. Experienţa mondială 
demonstrează eficienţa marketingului colectiv la nivel de ţară, în vederea promovării vinului atât pe 
pieţe tradiţionele, cât şi cele noi. Este important să ajungă pe pieţele externe cei care sunt pregătiţi 
pentru a forma din start o imagine pozitivă în ţările unde se cunoaşte puţin despre Republica 
Moldova. Iar pentru ca eforturile de promovare să fie rezultative, este necesar de a înţelege care 
sunt preferinţele consumatorului, de a corespunde condiţiilor şi standardelor de calitate.  
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CONCLUZII 

• Piaţa europeană de vin va scădea în următorii ani. Cei mai mari importatori de vin la nivel 
mondial sunt SUA, UE, China, Canada şi Japonia. Din perspectiva de creştere a importului 
de vin de pe piaţa internaţională în ultimii 5 ani, lideri recunoscuţi sunt: Argentina (64%), 
Algeria (29%), Indonezia (26%), Letonia (18%), Irak (16%) şi China (15%). Statele Unite şi 
China vor fi principalii motori de creştere a consumului vinicol; 

• Concentrarea exporturilor de produse vinicole către o singură destinaţie a fost o sursă de 
vulnerabilitate pentru Republica Moldova. În ultimul deceniu Moldova şi-a diversificat 
destinaţiile de export al vinului, deşi exporturile de vinuri moldoveneşti nu au revenit la 
nivelul din 2005, înainte de embargoul rusesc. În regiune, vinul nostru este în competiţie cu 
cel din Georgia, Ungaria şi Grecia, iar pe plan mondial cu aşa ”giganţi” ca Franţa, Italia, 
Spania, Chile şi Australia. Pe segmentul de preţ, la nivel mondial, vinul moldovenesc se 
poziţionează aproximativ la fel ca vinul exportat de Slovacia, Canada sau Macedonia; 

• Piaţa asiatică, în special cea a Chinei, reprezintă un potenţial de export pentru produsele 
vinicole moldoveneşti. Piaţa chineză este foarte importantă pentru vinurile noastre, deoarece 
este una imensă şi poate soluţiona în mare parte problema exportului producţiei vinicole 
moldoveneşt. În prezent Republica Moldova se află pe locul 10 în topul ţărilor din care 
China importă vin. În anul 2015 exportul de vinuri moldoveneşti în China a crescut cu 
100%, pe parcursul anului fiind exportate în China peste 3 milioane de sticle cu vin de 
producţie autohtonă. 
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Abstract 
 
Education is one of the most powerful tools for creation of qualitative economic growth, or growth which comes from 
within an economy. This article discusses the role of education in economic growth, and presents a case study of the 
Republic of Moldova, which is used to demonstrate how important it is to create education supporting innovative share 
of the economy. Education creates knowledge, thus innovation, thus entrepreneurship, thus competitiveness, resulting 
into long-term socio-economic prosperity. Addressing national policies related to education becomes very important in 
this regard, because wise approach can establish prerequisites for further economic growth. In this way, countries like 
Moldova should be successful in meeting the challenges of globalization and succeeding by using own competitive 
advantages and becoming a hub for innovations. This article is interesting for businesses, including entrepreneurs and 
potential investors, as well as for the governmental organizations and public authorities 
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1. Introduction 
 

This particular paper discusses education as one of the key building blocks of economy and 
society, which forms the basis for qualitative, or inclusive, economic growth. Inclusive growth, or 
growth that happens within the economy using its own resources, is a fundamental prerequisite for 
long-term prosperity. The focus of this paper is on the link between education and inclusive 
economic growth. “Our future growth relies on competitiveness and innovation, skills and 
productivity... and these in turn rely on the education of our people,” notes Julia Gillard, the Prime 
Minister of Australia. Education is the backbone to growth because it puts creativity in context of 
marketable innovation, and as Prof. Theodore Levitt of Harvard University put it, “Creativity comes 
up with new things. Innovation makes new things happen.” Education spurs innovation, which 
gives rise to entrepreneurship that ultimately results into economic wealth, given appropriate 
conditions are created. Ultimately, inclusive growth helps to curb the escalating levels of inequality 
(Stiglitz, 2012) where over two thirds of the global GNP (gross national product) per capita is 
generated per high-income economies (World Bank, 2014; Lenzner, 2011).  

In this context, developing economies, Moldova in particular, must find their competitive 
edge. Moldova is an interesting case-study for several reasons. It is the only post-Soviet country 
that in 26 years of independence did not reach the level of economic development (GDP per capita) 
that it had in 1991 (EGPRSP, 2004). Table 1 below summarizes the decline in recent years, 
including Moldova’s GDP, in 2016 valued at $6,79 billion, and $2062 per capita, with trade 
openness at 91,9% (World Bank and United Nations Statistics, Birdsall, 2006, NBSM, 2016). 

 

Table 1: The Share of Moldovan GDP in the world economy, in the European economy, in the 
Eastern European economy, % 

Share of Moldovan GDP in the 1990 2015 deviation 
Global economy 0,017 0,011 - 0,006 
European economy 0,046 0,037 -0,009 
Eastern European economy 0,44 0,22 -0, 22 

             Source: Based on data from Quandl (2016) 
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Structure of an economy is one of the key factors in its potential for growth. Technology share 
within the industry and the share of businesses in an economy are particularly important. 
Innovation-driven sectors are supplied mostly by intangible resources. Moldova’s GDP structure 
dynamics reflects global development trends, as presented in Table 2 below, with high share of the 
Services sector (compared to the global share of GDP of 64%) with simultaneous decrease of the 
share of industry and agriculture.  
 

Table 2: The Dynamics of the Structure of GDP of Moldova 
GDP Structure, % 2000 2001 2002 2003 2004 2014  
Gross value added 87,5 88,0 87,3 85,6 85,0 84,3 
Agriculture 25,4 22,4 21,0 19,3 17,1 12,8 
Industry 16,3 18,7 17,3 17,8 18,2 14,1 
Services 48,2 49,2 51,0 50,8 52,2 59,4 
Fin. intermediation services, indirect  -2,4 -2,3 -2,1 -2,3 -2,5 -2,0 
Net products tax (taxes less subsidies) 12,5 12,0 12,7 14,4 15,0 15,7 

Source: Based on National Bureau of Statistics of Moldova (2016) 
 

However, digging deeper into the Services sector allows to caution that the main 
contribution in this sector – through finance and trade – is merely a ‘formal’ value added, reflecting 
wage increase of individuals engaged in relevant business dimensions, and not of the economy as a 
whole. Moldova’s present state is a combination of factors persisting since 1991, when Moldova 
lost most large enterprises (electronics, machinery/instruments, heavy and other industries), along 
with productivity decreases and problems in major areas such as education and R&D, resulting into 
dropping shares of scientific and technological component in the economy, which is now less than 
0,35% of GDP (EU average is 2 to 3% of GDP). Moldova scores low in key economic indicators 
summarized in Table 3.  
  

Table 3: Moldova’s Business Environment, Key Indexes, 2015, 2016 
Key Index Rating 2015 2016 
Global Competitiveness Index 82 84 
Index of Economic Freedom 111 117 
Global Innovation Index 46 44 
Logistics Performance Index 93 96 
Global Enabling Trade Index 92 79 
Doing Business 63 44 

Source: UNDP (2016), IMF (2016), Heritage Foundation (2015,2016), WEF (2014,2015), WIPO (2015,2016) World 
Bank (2015,2016,2017), WB/IBRD (2014) 
 

According to classification of the World Bank, the increase of well-being and growth of an 
economy takes place through three consecutive stages, from the first factor-driven to the second 
efficiency-driven, to the third innovation-driven stage (Schwab, 2015, Pischina, 2007). Moldova is 
stuck between the first and the second stages (for detailed analysis see Pischina, 2007, Pischina, 
2007a, Pyshkina, 2002), at ‘low-to-medium levels of economic development (Human Development 
Index) declining from the‘efficiency - driven’ status it had in 1991, meaning the economy degrades 
rather than developing upwards. Among other things, Moldova is in desperate need of an increase 
in high technology share in its infrastructure and its economy.  

 
2. Approach to Value-Creating Education  

With all its challenges, Moldova has advantages that may support its ambitions for long-
term inclusive growth, such as geographic location attractive to entrepreneurs interested in the 
dynamic of Eastern and Western European markets, as well as competence in microelectronics and 
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semiconductors accumulated in previous decades through cooperation of its specialists with 
American, Russian and other partners, in production of semiconductor materials and devices. Laser 
technologies are present and knowledge is well developed. IT specialists of Moldova are considered 
to be among the best in Eastern Europe. This means that the country has the prerequisites for 
creating knowledge-based economy. We address education as the key enabler for that purpose, and 
several actions can be put in place.  

The relationship between education and science, and competitiveness and technological 
activity, has been explored though various angles. Education is the first pillar of economic growth 
with development, as shown in the Table 4 below. 

 
Table 4: Pillars of Inclusive Growth (Qualitative Economic Growth) 

Pillar 1: 
Education & 

Skills 

Pillar 2: 
Employment & 

Labour 
Compensation 

Pillar 3: Asset 
building & 

Entrepreneur
ship 

Pillar 4: Financial 
Intermediation of 

Real Economy 
Investment 

Pillar 5: 
Corruption & 

Rents 

Pillar 6: 
Basic Services & 
Infrastructure 

Pillar 7: 
Fiscal 

Transfers 

-Access 
-Quality 
-Equity 

-Productive 
Employment 
-Wage & non-
wage labour 
compensation 

-Small 
business, 
-Home & 
financial asset 
ownership 

-Financial system 
inclusion 
-Intermediation of 
business investment 

-Business & 
political ethics. 
Concentration of 
rents 

-Basic & digital 
infrastructure 
-Health-related 
services and 
infrastructure 

-Tax code 
-Social 
protection 

Source: WEF (2017) 

Statistics of investments do not sufficiently explain competitiveness, but the scientific 
potential of a firm, or of an economy, statistically has a substantial impact on competitiveness. 
Scientific, and technological, activity builds on education, which increases production of knowledge 
through diversification of sources of information, circulation of new information and exchange of 
technologies, media and services, development of new industries and new business ideas, as 
university curricula provides with theoretical and practical tools to turn idea into practice. Education 
is the top source to enter labor market. Even though, presently, prerequisites for the number of the 
developing countries, including Moldova, to enter the innovative stage of development are not 
sufficient, it is absolutely necessary to start building core elements of innovation-driven growth into 
the structural ladder. Tailored approach to University Curriculum with widespread access to, and 
steady improvement in, education boosts students’ capacity to create businesses, thus jobs, and stop 
brain drain, thus strengthen the economy from within. 

There are six priorities underlined in relation to the Education & Skills Development Pillar 
that we draw particular attention to: 

• Developing high-quality skills through learning  
• Promoting inclusive education, equality and non-discrimination 
• Open and innovative education  
• Support for teachers  
• Transparency of skills and qualification 
• Sustainable investment, quality and efficiency  

In relation to those priorities, we suggest to include a separate academic discipline titled ‘Social 
Entrepreneurship as a Form of Doing Business’ into the graduate-level economic education curricula. 
This program will explain the mechanism of operation of smaller enterprises and their effects on 
economic and social systems. The purpose is to create multidimensional thinking, intellectually and 
emotionally guiding the students through theoretical, but mostly practical work that helps think beyond 
standards. Suggested curriculum is based on the study of entrepreneurship that is practical and engaging. 
The approach is project-based teaching to employ various tactics in ‘real-life’ projects on economic 
growth of different countries, going through the basics of entrepreneurship, labor market analysis, and 
implementation of ideas to market. Focus is on opportunities and challenges explained through role play 
and examples. Special attention is devoted to practical exercises encouraging audience to act an 
entrepreneurs. ‘Multi-practical’ approach of games and case studies is actively employed. Main 
characteristics are engagement and freedom of expression of ideas by students that are given the 
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initiative to contribute with creation of knowledge during class, and it practical application. After testing 
the course with a number of students, we received the following feedback: 

“...creativity and ingenuity were valued high. Guided by the professor we have done research 
on real issues that affect us every day. It was collaborative work in a great team, which will help 
us to adapt more easily to a real collective in the future. I could express myself freely and 
develop my thinking. Also we used new technologies. These practices have been useful for me 
and helped me to understand better the subject and achieve a new level of knowledge.”  
“This was the first time in my life I learned a subject by playing a game for several hours. 
And it doesn’t matter who you are, when it comes to games, everyone wants to win. We had 
to understand what was really necessary. In my opinion, this has more impact than just 
reading a book or going through theory.” 
“Project-based learning offered to us more opportunities for personalization, because it 
allowed us to draw on our own passions, skills and interests in order to create work that is 
meaningful for us. Such methods of studying help assess the theories that we need to know, 
so we can use all the resources that are available to us and develop creativity.” 

 
3. Education, Investments and Qualitative Economic Growth  

Education is the First Pillar of inclusive growth contributing with knowledge capital but also 
by making an economy an attractive place to invest in. Since low national savings and low GDP 
usually decrease attractiveness for investments, many developing economies are devoid of foreign 
resources for growth. Without investments, both national and foreign, an economy with be drained 
out of resources and will be unable to recreate itself under normal market conditions. Education that 
creates incentives for entrepreneurship and business growth will attract investment, necessary for 
long-term economic prosperity.  

Of course, investments must be made into infrastructure, which will help boost growth in 
aggregate demand, and secure production capacity of various sectors of the economy. Preferably, it 
should be based on partnerships uniting formal actors and large corporations and businesses with 
smaller firms, as well as venture capital funds and ‘angel’ investors, securing the evolution of 
innovations from the first stages through commercialization. Investments should also cover 
education that can induce innovation-based type of economic growth, based on creation and 
consumption of information-technology goods and services, in other words, high-technology 
products. As innovations impact the change in the sources, types and quality of economic growth, 
the creation of the basis for innovation comprises the true, or material, base of economic growth.  

In conditions of globalization, the activities of international corporations penetrate national 
markets and economic structures, regardless of the structural stage of that given economy. 
Successful economies of today are able to either create own innovations, usually the case for the 
industrialized nations, or to import innovations and integrate them in own economies, which is the 
approach that gives the window of opportunities to the developing countries such as Moldova 
(Pischina, 2007). Creation of knowledge base through education gives the possibility to jump 
though a few stages of technological ladder at once (Lenzner, 2011, Murphy, 2001). An obvious 
example is the implementation of mobile networks in late-industrializing countries that were able to 
jump over various inferior, more costly and less efficient, technologies by using latest technologies 
already developed by the ‘first movers’. The effectiveness of this approach is proven by a number 
of global economies, as Japan and China. Moldova can use the second approach, which is based on 
the concept of imitation and adaptation of the new technologies. This approach, however, should 
not be associated merely with consumption of already existing methods and technologies taking 
advantage of inventions of others. Moldova as a country with a lot of own potential in terms of 
qualified labour force in virtually all spheres from IT to physics and chemistry, can become a centre 
for outsourcing of the new products and therefore one of the economies that would be first to 
develop, improve and implement those innovations.  
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CONCLUSION 

Global economy becomes less and less resource-intensive in the traditional sense, shifting 
from production to the intangible resources represented by the people as the ultimate source of 
competitiveness. This paper discusses the link between education and inclusive economic growth. It 
states that education, if approached correctly, spurs innovation, which in its turn gives rise to 
entrepreneurship and business creation that ultimately results into building economic wealth. 
Quality of economic growth is determined by the qualitative component of its economy: education 
and innovative activity. Therefore, for any country, including Moldova, it is important to build 
blocks for solid education and science base, from which it will be able to create favourable 
conditions for investments, both in core elements such as infrastructure, and into entrepreneurship 
and technology-driven part of the economy. Moldova is a country with strong potential through 
existing intangible capital, however, it is crucial to retain it by creating the opportunities for young 
professionals to prosper and to create businesses. The suggested course of ‘Social Entrepreneurship 
as a Form of Doing Business’ is one tool to use it, and form economic growth from within. In this 
way, education will create the base for investments, which will help induce necessary capital to 
turn-around negative trend in economic development by bringing ‘qualitative’ components into 
economic growth. Moldova is left, among many, with one of the most challenging issues, to 
integrate effectively into the global context, while preserving national interests.  
   
REFERENCES 

1. Birdsall, N. (2006). Rising inequality in the new global economy, International Journal of Development Issues, Vol. 5 Iss: 
1, pp.1 – 9. 

2. EGPRSP, (2004). Quality of Growth – Changing Priorities, Ministry of Economy/TACIS Seminar “EG-PRSP and Donor 
Coordination”, Sept. 28-29. 

3. Goldemberg, J. (1998). Leapfrog Energy Technologies. Energy Policy Vol. 26 Iss. 10, pp. 729–741. ISSN: 0301-4215. 
4. Heritage Foundation. Moldova: Economic Freedom Score. 2016&2015. (Retrieved Jan 2017): 

http://www.heritage.org/index/pdf/2016/countries/moldova.pdf & 
http://www.heritage.org/index/pdf/2015/countries/moldova.pdf  

5. IMF. World Economic Outlook Database, 2016. (Retrieved in May 2017): https://www.imf.org/en/Data  
6. Lenzner, R. (2011). In Forbes. (Retrieved November 2016): http://www.forbes.com/sites/robertlenzner/2011/11/20/the-top-

0-1-of-the-nation-earn-half-of-all-capital-gains/  
7. Murphy, J. (2001). Making the energy transition in rural East Africa: is leapfrogging an alternative? Technological 

Forecasting and Social Change nr. 68 (2), pp. 173–193. ISSN: 0040-1625. 
8. MBSM, National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova, 2016. (Retrieved in August 2017): 

http://www.statistica.md/index.php?l=en  
9. Pischina, T. (2007). Structural Economic Priorities in Time of Globalization: Methodologies, Principles, Experience (Teza 

de Dr. Habilitat în Economie cu titlu de manuscript C.Z.U.: 339.9(043.2)), Chisinau, 260 p. 
10. Pischina, T. (2007a). Problems And Mechanisms For Improving The Structure Of Foreign Trade In Context Of 

Strengthening Global Integration Processes. Chişinău, ASEM, Vol.1.pp.266-271.ISBN 978-9975-75-117-9. 
11. Pyshkina, T. (2002). Economic consequences of the migration of labor from the Republic of Moldova, UNU-Wider 

International Conference 27-28 Sep., Finland  
12. Quandl. Financial and Economic Data. Online (Retrieved in August 2017): 

https://www.quandl.com/collections/economics/gdp-by-country  
13. Schwab, K. (2015). WEF. The Global Competitiveness Report 2015–2016. (Retrieved in July 2017): 

http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf  
14. Stiglitz, J. E. (2012). The Price of Inequality, W. W. Norton & Company, 448 pp. ISBN 978-0-393-08869-4. 
15. UNDP. The Index of Human Development, 2016. (Retrieved in January 2017): http://hdr.undp.org/en/content/human-

development-index-hdi  
16. WEF. The Inclusive Growth and Development Report 2017. (Retrieved in February 2017): 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Forum_IncGrwth_2017.pdf  
17. WEF. The Global Competitiveness Report 2015-2016: 2015. (May 2016): 

http://www3.weforum.org/docs/gcr/20152016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf  
18. WEF. The Global Enabling Trade Report 2014. (Retrieved in August 2017): 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalEnablingTrade_Report_2014.pdf  
19. WIPO. The Global Innovation Index: 2016 & 2015. (Retrieved in July & August 2017): 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2016.pdf & 
https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/GII-2015-v5.pdf  

20. World Bank. 2017. (Retrieved in September 2017): http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/moldova  
21. World Bank. Connecting to Compete. 2016. (Retrieved in August 2017): https://wb-lpi-

media.s3.amazonaws.com/LPI_Report_2016.pdf  
22. World Bank. The Global Economy in Transition, 2015: www.worldbank.org  
23. World Bank, IBRD. The Logistics Performance Index, 2014. Online: https://lpi.worldbank.org/ (Retrieved in August 2017) 

168 
 

http://www.heritage.org/index/pdf/2016/countries/moldova.pdf
http://www.heritage.org/index/pdf/2015/countries/moldova.pdf
https://www.imf.org/en/Data
http://www.forbes.com/sites/robertlenzner/2011/11/20/the-top-0-1-of-the-nation-earn-half-of-all-capital-gains/
http://www.forbes.com/sites/robertlenzner/2011/11/20/the-top-0-1-of-the-nation-earn-half-of-all-capital-gains/
http://www.statistica.md/index.php?l=en
https://www.quandl.com/
https://www.quandl.com/collections/economics/gdp-by-country
http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf
http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi
http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Forum_IncGrwth_2017.pdf
http://www3.weforum.org/docs/gcr/20152016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalEnablingTrade_Report_2014.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2016.pdf
https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/GII-2015-v5.pdf
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/moldova
https://wb-lpi-media.s3.amazonaws.com/LPI_Report_2016.pdf
https://wb-lpi-media.s3.amazonaws.com/LPI_Report_2016.pdf
http://www.worldbank.org/
https://lpi.worldbank.org/


Culegere de articole selective ale Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii” 
22-23 septembrie 2017, Chişinău, Vol. IV 

E-ISBN 978-9975-75-899-4 
 

EVOLUŢIA REGLEMENTĂRII NETARIFARE  
ÎN ŢĂRILE ECE ŞI REPUBLICA MOLDOVA 

 
1Dr. hab., prof. univ., Natalia LOBANOV 

2Drd., Radu LUPAN 

 
1, 2Academia de Studii Economice a Moldovei,  

Republica Moldova, Chişinău, Bănulescu Bodoni, 61,  
tel. (+373) 22 41 28, www.ase.md 

Abstract 
 
This paper aims to highlight the underlying evolution of non-tariff barriers in the field of commerce which refer to 
direct or indirect discriminatory measures towards foreign goods and/or producers. It also seeks to examine the 
problems and experiences of several countries in their governments’ use to restrict, limit or facilitate trade relations. 
Practically, non-tariff protectionism has strengthened, gradually replacing the tariff one. Per countries and groups of 
countries, the record is held by the European Union, whose imports of food and textile products are affected by a 100% 
share of non-tariff barriers. The importance of non-tariff regulations has been steadily increasing over the past 
decades. This is due to the increasingly limited efficiency of the customs regime and to the fact that international 
negotiations have gradually brought about a weakening of tariff protection; the interest in using mainly non-tariff 
restrictions in all trade policy regulations is also due to the international trade trends of recent years. 
 
Key words: Trade, export, import, non-tariff barriers, national economy, WTO, European Union 
 
JEL CLASSIFICATION: F1 
 

Sistemul reglementării de stat a economiei naţionale este o parte inedită a sistemului 
economic din orice ţară. Experienţa internaţională ne sugerează, că în condiţiile contemporane şi în 
perspectiva strategică eficienţa funcţionării sistemelor economice naţionale depinde considerabil de 
nivelul şi calitatea reglementării de stat, raţionalitatea şi consecutivitatea gestiunii statale, eficienţa 
mecanismelor inovaţionale. Există o anumită contradicţie între mecanismele de piaţă şi 
reglementarea de stat, dar ea nu este antagonistă. În prezent pentru toate ţările dezvoltate este 
specifică etatizarea finanţelor şi redistribuirea venitului naţional. Ca urmare, statele şi guvernele 
acumulează o masă critică şi îşi consolidează influenţa asupra dezvoltării economiei. În majoritatea 
ţărilor dezvoltate reglementarea de stat deja nu concurează cu autoreglementarea de piaţă, ci 
dimpotrivă, majorează eficienţa mecanismului pieţei la macronivel. [1, p.82] 

În ultimii ani, barierele netarifare sunt larg răspândite în practica mondială, este de ele, mai 
degrabă decât tarifele reprezintă o ameninţare majoră pentru sistemul comercial mondial existent, 
dezvoltat de-a lungul deceniilor de la al doilea război mondial. Se estimează că numărul barierelor 
netarifare a crescut de patru ori la fiecare 15 ani, iar acum mai mult de jumătate din comerţul 
mondial este supus unor restricţii netarifare într-o formă sau alta. 

Barierele netarifare reprezintă alte bariere, decît cele tarifare, în calea intrării mărfurilor 
străine. Acestea pot fi limitări cantitative (cote sau contingente): importul unui anumit produs este 
stabilit la o cantitate maximă pentru o anumită perioadă. Acestea pot fi, de asemenea, bariere mai 
insidioase şi mai puţin vizibile: impunerea unor standarde specifice de sănătate pentru produsele 
importate sau standarde tehnice (etichete, limbă, dată expirare, etc.), pot fi impuse formalităţi 
administrative complexe şi costisitoare, care descurajează importurile. 

Pentru barierele netarifare, de obicei nu există niciun indicator. Atunci când se stabilesc 
cotele, bariera este exprimată în cantităţi fizice. De exemplu, nu va fi permis să importaţi mai mult 
de 4.000 de tone de carne de pasăre din UE în Republica Moldova. 

Barierele netarifare sunt mai dificil de cuantificat decît cele tarifare, deci mai greu de 
încadrat de cadrul legal al organizaţiilor internaţionale. Acestea sunt, în principiu, interzise (în 

169 
 

http://www.ase.md/


Culegere de articole selective ale Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii” 
22-23 septembrie 2017, Chişinău, Vol. IV 

E-ISBN 978-9975-75-899-4 
 
cadrul GATT ca şi în cadrul OMC), dar statele le utilizează în continuare pe scară largă, în special 
deoarece sunt mai greu de detectat decât barierele tarifare. 

Imediat dupa căderea zidului Berlinului, ţările din Europa Centrala şi de Est au luat măsuri 
drastice în domeniul politicilor comerciale. Polonia şi fosta Cehoslovacie au eliminat cea mai mare 
parte a barierelor lor non-tarifare. Tarifele au devenit principalul instrument de protecţie al acestor 
doua tari şi au fost stabilite la un nivel foarte scazut: aproximativ 8% pentru Polonia şi 6% pentru 
fosta Cehoslovacie. Ca un rezultat, la sfarsitul anului 1990, aceste doua tari aveau cel mai liberal 
regim comercial din Europa. O evolutie asemanatoare poate fi observata şi în cazul Ungariei (însă 
mult mai puţin dezvoltată), după care urmeaza România şi Bulgaria. 

Aceste modificări în politicile comerciale ale ţărilor din Europa Centrala şi de Est nu au 
determinat o atenţie specială din partea observatorilor străini legată de robusteţea cadrului legal în 
care aceste politici au fost construite. O presupunere comună a fost aceea că regimul comercial 
liberal va fi urmat rapid de o bază legală solidă. Runda Uruguay şi negocierea Acordului de 
Asociere între ţările Europei de Est şi Centrale şi Comunitatea Europeană au determinat guvernele 
să acorde o atenţie deosebită acestor aspecte. La sfârşitul anului 1990 şi începutul anului 1991, 
totuşi, aceste politici comerciale liberale din ţările Europei Centrale şi de Est au determinat o serie 
de şocuri, datorită în principal lipsei unor legi robuste în domeniul comercial.  

În cazul în care politicile comerciale sunt stabilite de guvernul unei ţări, care poate fi 
schimbat pe termen scurt, disciplinări externe puternice sunt de dorit. Ţările din Europa Centrala şi 
de Est puteau să se bazeze pe două surse de disciplină: GATT şi Acordul de Asociere. 

Acordul de Asociere nu a putut oferi un suport însemnat disciplinelor legale din cadrul 
Europei Centrale şi de Est, deoarece acţiunea lor privind luarea deciziilor include aspecte legate de 
pierderi, restricţii, ca cele ilustrate de amendamentele privind anti-dumping-ul şi protecţia. 

Însă, cu cât liberalizarea tarifelor a fost mai însemnată, cu atât mai mare a fost creşterea 
ulterioară a tarifelor nominale. Tarifele din Polonia, introduse de Legea Tarifelor, au crescut după 
20 de luni de la scaderea lor iniţială - tariful mediu crescând de la 5,5% în 1991 la 18,4% în 1992 
(potrivit unui studiu al Institutului de Economie Mondială din Polonia, 1993, pag. 198). În 
România, tariful mediu aplicat a crescut de la 12,4 % în 1992 la 18% în 1993. În ceea ce priveşte 
tarifele în Ungaria, nu s-a observat o crestere insemnata a acestora, deoarece reducerea din 1991 a 
fost moderata (tariful mediu scazând de la 16% doar la 13%). 

Singura tara din Europa Centrala şi de Est care s-a putut baza pe disciplinele tradiţionale ale 
GATT a fost Cehoslovacia, ea beneficiind de un Protocol de Aderare similar celui semnat de ţările 
cu economie de piaţă dezvoltată. De asemenea, trebuie menţionat faptul că a fost singura ţară din 
Europa Centrală şi de Est cu protecţia cea mai stabilă în sectorul manufacturier. Când fosta 
Cehoslovacie a crescut protecţia tarifară prin impunerea de supra-taxe de import în 1991 şi până în 
1992, a explicat foarte clar că este doar o măsură temporară, iar în 1993 a eliminat aceste supra-taxe 
în concordanţă cu obligatiile sale din cadrul GATT. Mai mult decât atât, singurul sector în care 
fosta Cehoslovacie a introdus bariere non-tarifare a fost agricultura. 

Ţările din Europa Centrala şi de Est au utilizat politicile comerciale ca o modalitate de 
atragere a investiţiilor straine directe. Totusi, se poate spune că această evoluţie tinde să creeze pieţe 
interne non-competitive în ţările Europei Centrale şi de Est, inducând astfel o protecţie continuă – 
precum şi asocierea procesului de privatizare cu cel de monopol pe termen lung . 

Protecţia prin contingentare 
Pînă în prezent, tarifele nerestricţionate au permis ţărilor din Europa Centrala şi de Est să 

utilizeze instrumente marginale ale protecţiei prin contingentare, care au dominat politicile 
comerciale ale ţărilor OCDE. 

Instrumentele de protecţie prin contingentare nu sunt foarte dorite de ţările din Europa Centrala 
şi de Est (nici de cele din OCDE), din două motive principale. În primul rând, ele introduc prin natura 
lor un element de schimbări perpetue în regimul importurilor din Europa Centrala şi de Est. Ele pot fi 
invocate în orice moment pentru că se bazează pe existenţa ”plângerilor” firmelor interne - astfel 
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incluzând subvenţii interne ale firmelor străine, şi oferind autorităţilor interne o protecţie adiţională mult 
mai rapidă decât legile privind importurile ţărilor din Europa Centrala şi de Est. 

Dupa şocul anilor ‘80, ţările din Europa Centrala şi de Est sunt mai puţin stabile decat 
“economiile mamut” ale ţărilor OECD. Ca rezultat, presiunile pentru modificarea protecţiei în ţările 
din Europa Centrala şi de Est vor avea un efect de echilibrare mai redus decat în ţările OECD. 

Experienţa României 
Participând la sesiunile UNCTAD, la activităţile GATT (1971) şi fiind membră a “Grupului 

celor 77”, România a solicitat şi a obţinut recunoaşterea statutului de ţară în curs de dezvoltare şi a 
fost înscrisă pe lista de preferinţe vamale a mai multor ţări donatoare: Australia, Noua Zeelandă, 
Norvegia, SUA, UE etc. 

Acordarea acestui statut a avut un impact favorabil asupra unor exporturi româneşti către 
ţările donatoare: produse petroliere, tractoare, rulmenţi, aluminiu, industrie chimică, mobilă, textile, 
confecţii etc. (ponderea lor în total export a crescut de la 5% la 25% între 1970-1980). Totuşi, 
tratamentul preferenţial de care se bucura România prin SGP este afectat negativ de unele aspecte: 

• regimul preferenţial aplicat României este mai restrictiv decât cel aplicat multor alte ţări în 
curs de dezvoltare; se exclud zeci de produse care ar prezenta mare interes pentru exportul 
românesc (CEE, Norvegia etc.); 

• unele ţări donatoare au aplicat clauza de salvgardare pentru produse exportate de România, 
produse ce au fost astfel excluse de la tratament preferenţial; 

• au survenit anumite limitări cantitative aplicate de ţările donatoare la importul unor bunuri 
industriale din România. 

Aşadar, putem concluziona că pe măsură ce o ţară beneficiară devine competitivă pe plan 
internaţional la un produs apar imediat restricţii şi limitări în aplicarea SGP. 

Ideea încheierii unui acord de facilităţi şi preferinţe pentru schimburile comerciale între 
ţările în curs de dezvoltare a apărut în cadrul “Grupului celor 77”, încă din 1979, având loc mai 
multe negocieri succesive între principalele ţări ale grupului, între care şi România: 

• 1979 - “Programul de la Arusha”; 
• 1981 - “Programul de acţiune de la Caracas (Venezuela)”; 
• 1982 - “Declaraţia de la New York privind instituirea Sistemului General de Preferinţe 

Comerciale”;  
• 1984 - “Acordul de la Cartagena (Columbia)”; 
• 1986 - “Declaraţia de la Brasilia”, semnată de 51 de ţări, printre care şi România, ce 

exprimă intenţia de a participa la negocierea SGPC şi adoptă trei documente: 
• declaraţia de la Brasilia privind lansarea primei runde de negocieri a SGPC; 
• liniile directoare privind tehnicile de negociere la prima rundă; 
• acordul privind SGPC drept cadru juridic provizoriu până la negocierea finală şi ratificarea 

SPGC. 
În acest context, negocierile între ţările în curs de dezvoltare interesate de acord au avut în 

vedere aspecte precum reducerea treptată a taxelor vamale la comerţul între ţări în curs de 
dezvoltare, reducerea sau eliminarea unor bariere netarifare, consultări privind anumite produse de 
interes reciproc pe grupe de ţări. 

România a participat activ la negocierea SGPC la toate rundele de negociere şi întâlnirile ce 
au avut loc şi a convenit facilităţi vamale reciproce cu 25 dintre statele semnatare ale acordului. 
România a ratificat “Acordul privind SGPC” şi a început să-l pună în aplicare din aprilie 1989.  

Dintre principiile ce trebuie să guverneze SGPC: 
• participă exclusiv ţările în curs de dezvoltare membre ale “Grupului celor 77”; 
• se bazează pe principiul reciprocităţii avantajelor între toţi participanţii; 
• se negociază şi lărgeşte treptat prin revizuiri periodice; 
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• completează doar grupările economice regionale sau subregionale dintre ţările în curs de 
dezvoltare; 

• vizează în perspectivă toate produsele ce se schimbă între ţările membre; 
• vizează în perspectivă toate obstacolele tarifare şi netarifare la importul din ţări membre. 

Acest “Acord privind SGPC” este primul instrument juridic cu caracter multilateral şi 
obligatoriu ce vizează extinderea legăturilor economice dintre ţările în curs de dezvoltare. 
“Acordul” nu vizează o izolare a ţărilor în curs de dezvoltare faţă de alte state, ci doar o facilitare a 
schimburilor comerciale reciproce. Acordul este în conformitate cu clauzele negociate sub GATT, 
runda Tokyo, fiind deci o derogare de la principiile GATT (admise de această organizaţie), 
respectiv de la aplicarea CNF. Primul “Acord privind SGPC” vizează doar barierele vamale 
(tarifare), dar ulterior au avut loc negocieri pentru facilităţile în domeniul netarifar. 

În paralel cu măsurile de reglementare şi control al importurilor, România a aplicat, mai ales 
între 1960-1989, şi o politică comercială susţinută de promovare şi stimulare a exportului. În 
principiu, a folosit toate instrumentele cunoscute pe plan mondial, însă şi unele instrumente mai 
puţin acceptate în comerţul internaţional (1980-1989).  

În contextul perioadei actuale, prima şi cea mai importantă măsură adoptată în domeniul 
comerţului exterior – încă din 1990 – a fost eliminarea monopolului de stat asupra domeniului 
invocat. În acelaşi sens, a fost desfiinţat monopolul valutar al statului asupra încasărilor din 
comerţul exterior şi alte operaţiuni.  

În perioada, 1990-1998, s-au înregistrat şi modificări semnificative în ceea ce priveşte 
derularea comerţului exterior al României, respectiv o reorientare pe fluxuri comerciale faţă de 
situaţia de până în 1989. Reorientarea geografică pe fluxuri comerciale şi ţări a comerţului exterior 
al României datorată de asemenea şi barierelor tarifare şi netarifare a vizat: 

• peste jumătate din valoarea comerţului exterior al României se derula cu ţările CEE (şi la 
export şi la import); 

• circa 20% din comerţul exterior se derula cu ţările în curs de tranziţie, iar diferenţa cu ţări 
în curs de dezvoltare şi ţări dezvoltate ca SUA, Jponia, ţările AELS etc.; 

• România a semnat Acordul de asociere cu CEE (intrat în vigoare la 1 Mai 1993), ca prim 
pas pentru viitoarea aderare la CEE (denumirea “Acord de Comerţ şi Cooperare 
Comercială şi Economică”); 

• România a semnat un acord comercial cu AELS, intrat în vigoare la 1 mai 1993; 
• România a negociat şi semnat un Acord Comercial cu SUA şi beneficiază de CNF din 

partea SUA; 
Măsurile adoptate de România după 1990 au vizat în egală măsură domeniul tarifar şi cel 

netarifar al politicii comerciale. 
În domeniul tarifar, măsurile de politică vamală adoptate în actualul context au vizat, în 

primul rând, adoptarea unui nou tarif vamal de import. După perioada 1990-1991 (s-a aplicat 
vechiul tarif), cu începere de la 1 ianuarie 1992 a intrat în vigoare noul tarif vamal al României 
elaborat după Convenţia vamală din 1983 privind sistemul armonizat de descriere şi codificare a 
mărfurilor; se aplică la toate mărfurile importate.  

Au fost prevăzute prevăzute: unele scutiri de taxe vamale, aplicarea de reduceri sau 
exceptări temporare de la plata taxelor vamale, aplicarea de suprataxe (DCE şi MF). 

Iniţial, codificarea mărfurilor înscrise în Tarif s-a făcut cu 6 cifre, iar în prezent are la bază 8 
cifre; se uniformizează treptat sistemul de codificare (şi politică vamală în ansamblu) în vederea 
pregătirii aderării României la CEE. 

În domeniul politicii comerciale netarifare, măsurile adoptate de România între 1990-1998 
au vizat adoptarea nor reglementări privind regimul de export şi import al României, reglementări 
prin care se stabileşte: 

• exportul este liberalizat, supus licenţei de export automate (în scopuri statistice), cu unele 
excepţii: mărfuri contingentate sau supuse unor restricţii cantitative; exporturi complexe de 
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contrapartidă; export pe credit guvernamental; etc. (Ministerul Comerţului, DCE stabileşte 
lista mărfurilor exceptate); 

• importul este liberalizat, supus licenţelor automate de import (statistic), cu unele excepţii: 
importul din fonduri valutare ale statului; importuri în contrapartidă şi operaţii conexe pe 
bază de înţelegeri guvernamentale; 

• la eliberarea de licenţe (export-import) Departamentul Comeţului Exterior poate solicita 
firmei o atestare a capacităţii de derulare a operaţiunii. 

În cadrul procesului de reformare economică şi integrare a economiei Republicii Moldova în 
sistemul economic mondial, încă în 1993, Guvernul a iniţiat procesul de aderare la Organizaţia 
Mondială a Comerţului (OMC). În perioada respective cadrul legislativ şi situaţia economică din 
ţară nu permiteau intrarea în OMC. Era necesară o pregătire minuţioasă, şi a fost nevoie de timp 
îndelungat pentru a realiza cerinţele.  

Timp de mai mult de zece ani Republica Moldova se afla în faza de îndeplinire şi 
implementare a obligaţiunilor, când era posibilă folosirea avantajelor obţinute din procesul aderării. 
Din momentul aderării, atât guvernul, cât şi producătorii, sunt puşi în faţa unor cerinţe noi, care ţin 
în mare măsură de respectarea unor legi ce nu permit o atitudine arbitrară faţa de regulile stabilite 
de această importantă organizaţie internaţională. În contextul dat, valorificarea potenţialului de ţară 
membră a OMC depinde nemijlocit de existenţa unei colaborări permanente între guvern şi 
antreprenorii implicaţi, în primul rând, în activitatea economică externă.  

Republica Moldova a îndeplinit, în linii mari, recomandările Uniunii Europene şi a 
înregistrat progrese suplimentare, aşteptate abia la nivelul anului 2012, mai mult decît atât a preluat 
experienţa standardizării din România (peste 2000 de standarde), pe care le-a aplicat ca atare, 
acestea fiind considerate standarde europene. Dezavantajul constă în faptul că standardele au fost 
dezvoltate şi aparţin Asociaţiei de Standardizare din România (ASRO), care percepe taxe anuale 
destul de mari pentru utilizarea acestora. Până acum standardele au fost achiziţionate cu sprijinul 
Băncii Mondiale.  

Cadrul legal aferent acestui domeniu prinde contur şi consistenţă. Procesul de transpunere a 
directivelor comunitare în legislaţia Republicii Moldova este în desfăşurare. Din păcate, acestea nu 
ajung să fie şi implementate la nivelul agenţilor economici pe motiv că în foarte multe din zonele în 
care se adoptă standarde nu există agenţi economici care să le implementeze în activitatea lor. 

Odată cu apropierea de aderare la OMC, Republica Moldova realizase un progres important în 
aducerea politicii economice naţionale în corespundere cu acordurile principale ale OMC. Actele 
normative şi legislative ce ţin de evaluarea mărfurilor în vamă, aplicarea măsurilor sanitare şi 
fitosanitare, certificarea, standardizarea, protecţia proprietăţii intelectuale şi alte aspecte cu impact direct 
sau indirect asupra schimburilor comerciale au fost modificate în conformitate cu regulile internaţionale. 
Începând cu 1994 s-a permis comercializarea liberă a mărfurilor, cu excepţia mărfurilor contingentate, 
pentru exportul cărora a fost necesară obţinerea licenţelor, iar mai târziu au fost excluse şi contingentele 
la export. S-a anulat şi înregistrarea agenţilor economici pentru dreptul de participare la activităţi 
economice externe. În prezent, sunt stabilite taxe vamale destul de joase.  

Uneori, se simte o lipsă a barierelor netarifare impunătoare în comerţ, cum ar fi regulile 
sanitare care depăşesc limita necesităţii şi securităţii sănătăţii populaţiei, condiţiile de certificare a 
producţiei, standardele tehnice specific, însă toate acestea urmează sa fie rectificate şi racordate la 
situaţia actuală şi la previziunile şi posibilităţile care apar. Aceste măsuri şi acţiuni au fost introduse în 
conformitate cu cerinţele OMC în cadrul liberalizării comerţului exterior şi accelerării operaţiunilor 
vamale. Din momentul încheierii tratativelor de aderare a Republicii Moldova la OMC, în ţară a fost 
instituit un regim comercial extern liberal care urmează să fie respectat în continuare.  

Protecţia pieţei naţionale (atât a consumatorilor, cât şi a producătorilor) contra importului 
unor mărfuri de proastă calitate, periculoase sau contrafăcute, este garantată prin Legea Republicii 
Moldova nr. 866- XIV din 10.03.2000 privind barierele tehnice în calea comerţului, care prevede 
posibilitatea utilizării unor măsuri netarifare în acest scop. Din momentul adoptării, autorităţile 
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Republicii Moldova au aplicat instrumentul respectiv al politicii comerciale la importul produselor 
în ambalaje din plastic sau tetra pak, prin încasarea taxei ecologice. Principalii parteneri comerciali 
ai Moldovei au considerat ca fiind discriminatorie colectarea acestei taxe ecologice doar de la 
importatorii produselor menţionate, deoarece ea nu se încasa de la producători autohtoni, provocând 
măsuri similare din partea lor faţă de produse sensibile autohtone. [3] 

La începutul anului 2011 Ucraina a demarat o acţiune legală împotriva Republicii Moldova 
în cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului cerând sistarea taxei ecologice, ulterior însă disputa a 
fost lăsată la discreţia părţilor. În continuare toţi partenerii principali ai Moldovei, ai OMC, au 
confirmat necesitatea introducerii taxei în conformitate cu obligaţiunile internaţionale asumate de 
Republica Moldova. Concomitent, au apărut şi unele probleme legate de oportunitatea ridicării 
competitivităţii şi calităţii produselor autohtone, reducerii costurilor de producere şi a presiunilor 
administrative, moderniză-rii proceselor de producere.  

Formarea unei structuri instituţionale corespunzătoare de piaţă, inclusiv a uneia tangenţiale 
de comerţ exterior, atât pentru Republica Moldova, cât şi pentru alte ţări de economie în tranziţie, 
este un proces complicat şi de durată care, practic, nu are precedente. În ţările dezvoltate astfel de 
structuri instituţionale se formau în decurs de ani sau chiar de generaţii întregi. Ţările cu economia 
în tranziţie s-au pomenit faţă în faţă cu necesitatea formării unor atare structuri instituţionale într-o 
perioadă foarte scurtă. Iată de ce o simplă copiere sau un ordinar împrumut direct de experienţă de 
la ţările dezvoltate în crearea structurilor instituţionale nu sunt întotdeauna potrivite pentru 
economia ţărilor cu economia în tranziţie.  

Statutul de membru al Organizaţiei Mondiale a Comerţului, precum şi semnarea Acordului 
de Asociere cu UE, oferă condiţii prielnice de promovare a mărfurilor autohtone şi de sporire a 
volumului exporturilor pe pieţele ţărilor membre respective. În acelaşi timp, statutul de membru 
oferă posibilităţi noi Guvernului Republicii Moldova în ceea ce priveşte protecţia intereselor 
exportatorilor pe pieţele ţărilor membre ale acestei organizaţii, precum şi accesul la mecanismul 
internaţional de rezolvare a litigiilor comerciale. Astfel, regimul schimbului liber de mărfuri pe 
pieţele externe a creat condiţii foarte bune pentru dezvoltarea agenţilor economici implicaţi în 
activitatea economică externă. Cu toate acestea, ţara noastră a folosit insuficient instrumentele 
politicii comerciale liberale în urma aderării. În această ordine de idei, pot fi identificate două 
grupuri de probleme: specifice şi generale.  

Una din cele mai importante probleme depistate anterior şi care mai persist este lipsa unei 
colaborări consistente între Guvern şi mediul de afaceri privind depistarea dificultăţilor apărute atât 
pe piaţa internă cât şi pe pieţele de desfacere, dar şi insuficienţa unor capacităţi analitice pentru 
formularea şi argumentarea poziţiilor în urma litigiilor comerciale cât şi de aplicare a instrumentelor 
politicii comerciale în scopul protejării intereselor producătorilor autohtoni.  

De asemenea, există şi unele probleme legate de necesitatea ridicării competitivităţii şi calităţii 
produselor autohtone, modernizării proceselor tehnologice de producere, stocare şi transportare.  

În contextul eforturilor întreprinse de Moldova spre integrarea mai intensă în UE, 
armonizarea reglementării tehnice şi ajustarea infrastructurii calităţii sunt de o importanţă majoră 
pentru comerţ şi alinierea la piaţa comunitară internă. [4] 

Compatibilitatea urmează să se realizeze prin: 
1. Alinierea şi implementarea reglementărilor de eliminare a barierelor netarifare în calea 

comerţului (bariere tehnice în calea comerţului sau TBT), care să preîntîmpine în alt mod comerţul 
cu mărfuri datorită cerinţelor juridice diferite existente în specificaţiile tehnice pentru produse sau 
în cerinţele pentru încercare/certificare,  

2. Utilizarea pentru produse a standardelor recunoscute la nivel european/internaţional, 
utilizarea şi aplicarea acestora în evaluarea conformităţii asociată (încercare, inspec- ţie etc.) pentru 
a demonstra conformitatea produselor cu cerinţele respective,  

3. Verificarea competenţei evaluării conformităţii (de obicei, pe baza cererii depuse pentru 
acreditare) pentru a oferi servicii echivalente cu cele din UE,  
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4. Executarea reglementărilor, atît pe teritoriul ţării, cît şi la hotare, prin intermediul 
supravegherii pieţei,  

5. Acordul de recunoaştere reciprocă bilaterală, care permite comerţul bilateral în cadrul 
UE, fără o evaluare ulterioară a conformităţii. Alinierea reglementărilor tehnice şi a infrastructurii 
calităţii la cele ale UE reprezintă componenta principală al acordului APC dintre UE şi Moldova, şi 
formează o componentă vitală în implementarea Acordurilor de Comerţ Liber prin alinierea la piaţa 
comunitară internă şi oferă Moldovei posibilitatea de a se bucura de aceleaşi niveluri de siguranţă a 
produselor ca şi în UE. 

În contextul eforturilor depuse de Republica Moldova pentru integrarea în UE, dezvoltarea 
unei abordări moderne a reglementării tehnice, non tarifare şi infrastructurii calităţii poate oferi o 
bază importantă pentru modernizarea business-ului şi industriei, precum şi pentru creşterea 
economică. Standardele industriale, tehnice şi cele referitoare la calitate din Moldova, precum şi 
modul în care acestea sînt implementate, reprezintă un interes privind măsura în care ele constituie 
bariere netarifare în calea comerţului în ţară, precum şi modul în care acestea ar putea împiedica 
libera circulaţie a mărfurilor. 

Pieţele deschise sunt primordiale, deoarece ele pot genera creştere, ocuparea locurilor de muncă 
şi investiţii. Ele sunt importante atât pentru întreprinderile din UE, cât şi pentru cele din economiile 
dezvoltate şi în curs de dezvoltare din întreaga lume. În cazul Uniunii Europene, care constituie cea mai 
mare entitate comercială din lume, deschiderea pieţelor are o importanţă deosebită. Există riscul ca 
actuala criză financiară şi economică să ducă la o creştere a protecţionismului. Este important să 
învăţăm din experienţele trecutului şi să luptăm împotriva acestor tendinţe.  

În timp ce taxele vamale ridicate continuă să frâneze schimburile comerciale în anumite 
sectoare şi trebuie să facă obiectul unor abordări multilaterale şi bilaterale, barierele netarifare 
existente pe pieţele partenerilor noştri comerciali sunt din ce în ce mai importante. Obţinerea unei 
reduceri a taxelor vamale riscă să devină inutilă dacă barierele netarifare împiedică întreprinderile 
să aibă acces la pieţe sau cresc în mod semnificativ costurile exporturilor acestora.  

Totuşi, abordarea acestor bariere nu este simplă; ea presupune dificultăţi de ordin tehnic şi 
necesită mult timp. Complexitatea depinde mult de provenienţa barierei respective şi de măsura în care 
sarcina administrativă răspunde unor obiective legitime sau se înscrie în categoria măsurilor 
nejustificate.  

În domeniul comerţului cu bunuri, diferenţele existente între reglementări pot împiedica 
accesul la pieţe, deoarece pot cauza costuri suplimentare pentru producători, de exemplu în cazul în 
care produsele trebuie testate de către laboratoare independente şi certificate pe piaţa-ţintă înainte 
de comercializarea lor sau în cazul în care trebuie elaborate versiuni speciale ale produselor pentru a 
respecta reglementările tehnice detaliate. Transparenţa şi previzibilitatea sistemelor de reglementare 
sunt, prin urmare, fundamentale pentru întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în ţări terţe. 
Acţiunea Uniunii Europene pentru convergenţă şi cooperare în materie de reglementare în acest 
domeniu se concentrează asupra abordării obstacolelor prezentate mai sus. 

În ceea ce priveşte sectorul automobilelor (inclusiv componente auto cum ar fi pneurile), 
există bariere majore legate de standarde, de exemplu, în Brazilia, China, India, Taiwan, Coreea şi 
Indonezia. Industria chimică se confruntă cu obstacole considerabile pentru exporturile către Asia, 
şi în special către China (de exemplu, în ceea ce priveşte înregistrarea anumitor produse chimice şi 
aplicarea unor proceduri de import împovărătoare). De asemenea, alte dificultăţi întâlnite în 
comerţul cu produse chimice sunt legate de procedurile de vămuire şi de lipsa de transparenţă în 
materie de reglementare. 

În ceea ce priveşte produsele farmaceutice, accesul la pieţele potenţial importante cum ar fi 
China, Coreea, Taiwan, Japonia, Rusia şi mai multe ţări este puternic obstrucţionat de măsuri 
referitoare la procedurile de înregistrare (inclusiv în materie de standarde, autorizare, regimuri de 
licenţe, garanţii financiare şi testare), la rambursarea şi fixarea preţurilor pentru produsele 
importate, precum şi la insuficienţa protecţiei datelor.  
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Pe plan orizontal, mai multe sectoare importante (în special aparatele electrice, electronica şi 
TIC, industria automobilelor, maşinile şi industria de jucării) sunt supuse sistemului chinez de 
certificare obligatorie, care creează o sarcină semnificativă şi disproporţionată pentru exportatorii 
comunitari. În plus, un nou proiect de legislaţie chineză privind standardele de securitate se va 
aplica în cazul unei largi game de produse IT. Pe alte pieţe terţe, exporturile europene de 
echipamente electrice şi electronice se confruntă, de asemenea, cu bariere semnificative în Coreea şi 
în SUA, unde standardele referitoare la produse nu corespund întotdeauna cu cele aplicate la nivel 
internaţional. În Statele Unite, standardele şi reglementările tehnice diferite la nivel federal, regional 
şi la nivelul statelor accentuează şi mai mult fragmentarea pieţei. 

Cel mai mare impediment pentru exporturile principalelor produse agroalimentare este 
reprezentat de măsurile sanitare şi fitosanitare, care, în unele sectoare, constituie bariere 
semnificative pe mai multe pieţe de export importante. Numeroase ţări terţe, inclusiv pieţe-cheie din 
Asia, Europa de Est, regiunea mediteraneeană şi Orientul Mijlociu, precum şi de pe continentul 
american, stabilesc standarde care depăşesc standardele internaţionale fără a furniza dovezile 
ştiinţifice necesare. Aceste bariere sunt cu atât mai dificil de depăşit în cazul ţărilor care nu sunt 
membre ale OMC şi, prin urmare, nu trebuie să respecte normele multilaterale care interzic măsurile 
şi practicile discriminatorii care nu se bazează pe elemente ştiinţifice. Standardele private reprezintă 
o altă sursă de dificultăţi şi au devenit o barieră din ce în ce mai importantă în domeniul măsurilor 
sanitare şi fitosanitare. 

În ceea ce priveşte accesul echitabil la materiile prime, de care depinde în mare măsură 
industria europeană, un număr în creştere de restricţii la export, cum ar fi taxele şi cotele, dăunează 
competitivităţii industriei UE (peste 400 de linii de produse constând în diferite materii prime în ţări 
cum ar fi China, Rusia, Ucraina, Argentina, Africa de Sud şi India). 

Statele membre ale UE urmăresc să se asigure că instrumentele de apărare comercială ale 
UE sunt în măsură să facă faţă noilor provocări ale evoluţiei peisajului economic. Obiectivul final 
este triplu: 

• protejarea locurilor de muncă europene 
• asigurarea unei concurenţe loiale pe pieţe deschise 
• păstrarea liberului schimb [5]. 

UE este, în mod evident, interesată să-şi îmbunătăţească accesul la pieţele străine şi să 
elibereze întregul potenţial al capacităţilor europene interne în materie de servicii şi de stabilire. 
Diferite bariere la intrare continuă să limiteze comerţul cu servicii şi frânează creşterea economică. 
Barierele în calea comerţului cu servicii implică multe sectoare, de la serviciile bancare la cele de 
curierat rapid. Detectarea, analizarea şi îndepărtarea acestora sunt adesea mai complexe decât 
abordarea barierelor tarifare, deoarece implică o gamă largă de reglementări şi mecanisme de 
control. UE depune eforturi pentru a îmbunătăţi liberul schimb de servicii, precum şi ISD prin 
intermediul unor acorduri bilaterale de liber schimb. 
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