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REVISTA ŞTIINŢIFICĂ AL UNIVERSITĂŢII DE STUDII EUROPENE DIN 
MOLDOVA «VECTOR EUROPEAN»  

 
Revista ştiinţifică al Universităţii de Studii Europene din Moldova „Vector European” a fost 

lansată în anul 2014 ca proiecţie a unui forum ştiinţific ce promovează valorificarea diferitelor opinii, 
Uneori diametral opuse, cu privire la starea actuală a societăţii. Spectrul problemelor examinate este 
extrem de larg. O atenţie sporită este acordată elucidării problemelor teoretico-practice din domeniul 
ştiinţelor social-economice şi umaniste prin prisma vectorului European al aspiraţiilor cetăţenilor ăn 
contextul integrării оn spaţiul European al cercetării. Revista conţine articole ale specialiştilor de vază 
atоt din Republică, cоt şi de peste hotare, doctori habilitaţi şi doctori – adepţi ai diferitelor viziuni, care se 
expun activ pe marginea proceselor ce au loc оn viaţa politică, economică şi socială a ţării. De asemenea, 
Revista este un bun prilej pentru doctoranzii care abia acumulează experienţă оn domeniul cercetărilor 
ştiinţifice, dar care doresc să se afirme. Prin intermediul ”Vectorului European” aceștia îşi pot face 
publice opiniile cu privire la diferite probleme actuale din domeniul economic, relaţiilor internaţionale 
contemporane, dreptului, psihologiei şi psihopedagogiei, lingvisticii şi comunicării, diversificоnd astfel 
spectrul problemelor abordate. 

 
SCIENTIFIC JOURNAL OF EUROPEAN UNIVERSITY OF MOLDOVA 

«EUROPEAN VECTOR» 
 

Scientific Journal of European University of Moldova "European vector" was launched in 2014 
as a projection of a scientific forum that promotes the value of different opinions, sometimes 
diametrically opposed on the current state of society. The spectrum is extremely broad issues discussed. 
Special attention is given to elucidate the theoretical and practical problems of socio-economic sciences 
and humanities through the European vector aspirations in the European Research Area for citizens. The 
scientific journal contains articles by prominent PhD specialists from Moldova as from abroad, followers 
of different visions that are exposed active on the processes taking place in the political, economic and 
social development of the country. Also, the journal is a good opportunity for graduate and doctoral 
students wishing to gain experience in research and express their views on relevant issues. Through the 
journal "European vector" they can express their views on various current issues in the economic sphere, 
modern international relations, law, psychology and pedagogy, linguistics and communication, 
diversifying the range of problems addressed.  

 
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ЕВРОПЕЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА МОЛДОВЫ 

«ЕВРОПЕЙСКИЙ ВЕКТОР» 
 
Научный журнал Европейского Университета Молдовы "Европейский вектор" был 

запущен в 2014 году как проекция научного форума, который способствует обсуждению 
различных мнений, иногда диаметрально противоположных, о текущем состоянии общества в 
рамках устремления граждан к Европейскому вектору развития страны. Спектр обсуждаемых 
тематик чрезвычайно широк. Отражая сложную научно – аналитическую тематику, публикация 
отображает изменения в обществе. Особое внимание уделяется определению теоретико- 
практических проблем социально-экономических и гуманитарных наук через вектор Европейской 
интеграции исследовательского пространства. Журнал содержит статьи видных национальных и 
зарубежных специалистов, докторов и кандидатов наук - последователей различных мнений. Они 
активно изъясняются по поводу процессов происходящих в политической, экономической и 
социальной жизни страны. Кроме того, журнал является хорошей возможностью для аспирантов и 
докторантов желающих накопить опыт научных исследований и высказать свою точку зрения по 
интересующим их проблемам. Через журнал «Европейский вектора» они могут высказать свои 
мнения по различным текущим вопросам в экономической сфере, современных международных 
отношениях, праве, психологии и педагогики, лингвистики и коммуникации, диверсифицируя, 
таким образом, круг отражаемых проблем.  
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CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE JURIDICE ÎN CONDIȚIILE INTEGRĂRII ÎN 
SPAŢIUL EUROPEAN  

 
ALCOOLISMUL, NARCOMANIA, TOXICOMANIA – DETERMINANTE ALE 

CRIMINALITĂŢII. 
 

BUJOR Constantin,  
doctorand, ULIM  

MARIŢ Alexandru, 
dr., conf. univ.,  

cercetător ştiinţific superior,  
USEM, ISCJ al AŞM  

 
Summary: On the basis on the same reasons who let us try to sinthesize and let us exhibit some formulaes or 

references above aspects or better to say compatibilityes’ manifestations of different aspects or of different 
modalityes in comparison with different aspects of affences, that is in this case of contest or approach.  

 
Încercarea de a defini alcoolismul a fost marcată aproape în permanenţă de incertitudini, 

conflicte şi ambiguităţi, definiţiile folosite reflectând ideile culturale, religioase sau ştiinţifice ale 
momentului. Multiple definiţii ale alcoolismului au reprezentat o barieră în comunicarea dintre 
clinicieni şi cercetători şi a împiedicat un diagnostic de acurateţe. Deşi elementele de bază ale 
conceptului de alcoolism au fost descrise încă din antichitate, de pe timpul lui Hippocrates, până 
în sec. al XIX-lea, metodele ştiinţifice nu au fost aplicate în studiul acestuia. Folosirea spitalelor 
de psihiatrie ca loc de tratament pentru alcoolici, dezvoltarea mişcării de sănătate publică şi 
promovarea conceptului de boală în alcoolism, au încurajat cercetările în domeniul 
alcoolismului. 

Polimorfismul manifestărilor clinice şi multitudinea problemelor de ordin psiho-social, cu 
implicaţii etiologice pentru consumul abuziv de alcool au determinat numeroase încercări de 
clasificare, prin stabilirea unor tipologii variate sau prin diferenţieri în funcţie de stadialitatea 
procesului. În secolul al XX-lea, cercetătorul american Elvin Morton Jellinek a încercat să 
sublinieze în mai multe lucrări, din ce în ce mai elaborate, tipurile de consum de alcool, prin 
criteriul dependenţei. Astfel, ultima dintre aceste lucrări1 este considerată ca fiind cea mai 
complexă şi mai practică pentru specialiştii din domeniul medicinii, psihologiei şi criminologiei. 
Jellinek distinge patru faze ale alcoolizării. Există un stadiu prealcoolic, când cineva va găsi 
alinare în alcool, după care consumul va deveni o plăcere şi nu oricare alta, ci de-a dreptul 
căutată şi dorită. În stadiul prodromal intervin amneziile sau acţiunile în stările conştiinţei de 
scurt circuit. Subiectul nu-şi aminteşte frecvent de ceea ce a făcut sau a spus (este un moment 
extrem de periculos). Într-un al treilea stadiu, crucial, alcoolismul se instalează. Subiectul bea 
necontrolat şi mult, frecvent şi în orice parte a zilei; activitatea profesională suferă mari 
prejudicii. În sfârşit, ultimul stadiu este cel de alcoolism cronic, caracterizat prin continuitate, 
intoxicaţie sistematică, centrarea psihotică a vieţii pe consumul de alcool. 

Alcoolismul, ca boală, a fost recunoscut în 1933 de Asociaţia Medicală Americană şi de 
Asociaţia Psihiatrică Americană şi a fost introdus în nomenclatura standard a bolilor pentru ca în 
1934 să fie inclus şi în manualul pentru codificarea cauzelor bolilor. În anul 1952, apare prima 
ediţie a „Manualului de diagnostic şi statistică” (Diagnostic and Statistical Manual of Mintal 
Disorders 1st Edition – “DSM-1”) a Asociaţiei Psihiatrice Americane unde alcoolismul era privit 
ca o dependenţă (“addiction”) de alcool şi era inclus în capitolul tulburări mentale nepsihotice. 

Alcoolismul este ansamblul fenomenelor patologice determinate de abuzul de alcool2. 
Etilismul sau alcoolismul acut se vrea starea trecătoare provocată de consumarea unei mari 

                                                 
1 Elvin Morton Jellinek, The Disease Concept of Alcoholism, Hillhouse, New Haven, 1960. 
2 Dicţionarul explicativ al limbii române, Ed. Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1998. 



7 

cantităţi de băuturi alcoolice într-un interval de timp scurt, caracterizată de obicei prin excitaţie 
cu confuzie mintală şi, uneori, prin comă. 

Efectele dăunătoare ale alcoolului asupra organismului uman sunt de aşteptat în timp cu 
mai mare probabilitate, cu cât doza medie zilnică de alcool ingerat depăşeşte aproximativ 40 de 
grame de alcool pur. Iar din punct de vedere conceptual, deprinderea de a bea băuturi alcoolice 
repetat şi în cantitate mare, duce la etilism, la alcoolism. Aşadar, alcoolicul este persoana care 
consumă alcool în mod abuziv (numit şi hiperconsum). Un băutor, un consumator de băuturi 
alcoolice nu se confundă cu un alcoolic, deşi după o statistică din S.U.A., din 70 de milioane de 
băutori, cca 5 milioane pot fi consideraţi alcoolici. 

Pe de altă parte, conform definiţiei din 1949, dată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, se 
pot include în categoria alcoolicilor „acei băutori excesivi a căror dependenţă de alcool a atins un 
asemenea grad încât prezintă o sensibilă tulburare mentală sau o interferenţă cu sănătatea lor 
corporală şi mentală, cu relaţiile lor interpersonale şi cu funcţia lor socială şi economică ce nu 
poate fi exersată normal sau care prezintă perturbări evolutive”. 

În urmă cu peste un secol, profesorul şi criminalistul francez Georges Vidal afirma că 
„alcoolismul nu este numai un serios pericol pentru individ, căruia îi ruinează sănătatea şi îi 
grăbeşte moartea, el ameninţă direct familia şi societatea, familia mai întâi prin efectele 
dezastruoase ale eredităţii, apoi prin mizerie, demoralizarea membrilor ei, părăsirea şi corupţia 
copiilor ce împinge mai întotdeauna la cerşetorie, la prostituţie, la vagabondaj, prin 
demoralizarea publică, creşterea sinuciderii, nebuniei şi criminalităţii”. 

După alţi autori, cum ar fi Robert Goldenson1, un alcoolic prezintă următoarele simptome: 
consum în creştere, consum matinal sub diferite pretexte, comportament necontrolat şi absurd, 
„pete albe de conştiinţă”, aşa-numita „rupere de film” (episoadele de amnezie). Alcoolismul 
presupune o intermitentă, dar ritmică drogare a creierului prin alcool, ceea ce antrenează cu 
timpul, o serie de tulburări organice și psihotice: intoxicaţie patologică, deficienţe de vitamine si 
nutriţie, vulnerabilitate la diverse maladii, delir alcoolic (“delirum tremens”), halucinaţii, 
sindromul Korsakoff şi sindromul Vernike . 

Specialiştii din psihologie consideră că alcoolismul este o maladie neuropsihică care 
necesită tratament adecvat şi măsuri de recuperare. Se uzează de metoda răspunsurilor 
condiţionate (asocierea alcoolului cu reacţii repulsive), de psihoterapie şi socioterapie. Însă, 
psihologul Anthony Ward Clare a semnalat caracterul confuz al termenului de „alcoolism”, 
arătând că în ultimul timp a fost înlocuit cu termenul de “sindrom de dependenţa de alcool” 
(“dependent drinker”). Acesta din urmă defineşte o stare caracterizată prin şapte elemente 
esenţiale2: 

• o nevoie de nestăpânit de a bea alcool; 
• un mod stereotipic de a bea şi anume ingestia de alcool la intervale regulate pentru a 

preveni sau înlătura simptomele sindromului de abstinenţă; 
• ingestia de alcool trece pe primul plan în raport cu alte activităţi; 
• modificarea toleranţei la alcool, care este de obicei crescută, iar creşterea ei reprezintă 

un semn important al creşterii dependenţei de alcool; 
• repetate sindroame de abstinenţă care apar la 8-12 ore de la ultima băutură, ca urmare a 

scăderii alcoolemiei; în mod caracteristic – acestea apar dimineaţa la trezire; 
• băutura de uşurare (“relief drinking”), care reprezintă obiceiul de a bea dimineaţa 

devreme; 
• recăderea în viciu (“reinstatement”) după o perioadă de abstinenţă. 
Alcoolismul reprezintă o problemă extrem de importantă pentru medicina şi psihologia 

zilelor noastre, pentru că repetatul consum al alcoolului, transformă substanţa ingerată în drog, şi 
este foarte răspândit în toată lumea şi la toate vârstele (începând cu vârsta infantilă până la 
bătrâneţe). Având o asemenea amploare, consecinţele nefaste ale acestui monodrog singur sau în 

                                                 
1 Robert Goldenson, Encyclopedia of Human Behaviour, Dell Publishing, 1976. 
2 Anthony Ward Clare, Psychiatry in Dissent, Mandarin Publishing, London, 1993. 
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asociere cu alte droguri determină distrugerea vieţii omeneşti, poate a unor destine creatoare: în 
muzică, pictură, arte plastice, ştiinţă, beletristică etc. De aceea, problema alcoolismului este o 
problemă centrală de sănătate, care trebuie să preocupe autorităţile publice din toate ţările. 
Efectele negative sunt mult prea mari şi omenirea trebuie să plătească mult prea mult, pentru 
nenorocirile şi dramele determinate de această toxicomanie, alături desigur de celelalte 
consumuri abuzive de stupefiante. 

Alcoolismul cronic este starea de intoxicaţie datorită abuzului îndelungat de băuturi 
alcoolice. Se caracterizează prin leziuni ale organelor interne (ficat, stomac, creier etc.), tulburări 
nervoase (de exemplu, tremurături), scăderea capacităţii fizice si intelectuale, tulburări psihice 
etc.1 Un fenomen similar este dipsomania (de la “dipsa” = sete) şi (“mania” = nebunie), care 
reprezintă o manifestare psihopatică constând în consumarea abuzivă de băuturi alcoolice. 

Termenul de alcoolism se menţine semnificând o tulburare de comportament cu 
determinism complex, socio-psihologic şi biologic, manifestată prin consum repetat şi excesiv de 
alcool, cu repercusiuni individuale, afectând sănătatea psihică şi somatică a băutorului, precum şi 
relaţiile sale familiale şi profesionale, statutul său economic şi social. Tipul şi cantitatea de 
băutură sunt mai puţin relevante pentru diagnosticul de alcoolism cronic, la fel ca şi durata 
consumului, datorită diferenţelor individuale privind “sensibilitatea” la alcool, viteza lui de 
metabolizare, viteza cu care se instalează toleranţa şi dependenţa, şi intervalul de timp în care 
apar complicaţiile. 

Deteriorarea personalităţii cu pierderea trăsăturilor sale caracteristice devine tot mai 
evidentă şi constantă şi nu este de mirare că în cele din urmă alcoolicii ajung să semene atât de 
uimitor între ei. Memoria, atenţia, ideația, simţul critic şi autocritic scad foarte mult, voinţa 
aproape că dispare şi este înlocuită de o indolenţă cu incapacitate de a se stăpâni şi rezista unor 
impulsuri subite, activitatea şi comportamentul lor rezumându-se în cele din urmă la modul cum 
să-şi poată procura şi ingera alcoolul2. 

O primă distincţie se impune între efectele acute şi cronice ale consumului de alcool. 
Efectele pe termen scurt sunt echivalentul intoxicaţiei etanolice acute, de la starea de impregnare 
alcoolică la beţie, semnele ei dispărând complet după eliminarea toxicului. Alcoolismul cronic se 
manifestă în timp şi se datorează unor tulburări metabolice importante, care regresează lent şi nu 
întotdeauna complet. El generează complicaţii grave dintre care cele mai frecvente sunt cele ale 
sistemului nervos (de la polineuropatie la starea demenţială) şi ale aparatului digestiv (cea mai 
frecventă fiind ciroza hepatică). Chiar înaintea apariţiei complicaţiilor somatice, la alcoolicii 
cronici apar tulburări psihice importante cu repercusiuni grave pe planul adaptării sociale şi 
uneori pe plan medico-legal. Alcoolismul cronic implică, cu valoare definitorie noţiunile de 
toleranţă şi mai ales de dependenţa psihică şi/sau fizică. 

Toleranţa semnifică necesitatea creşterii în timp a dozelor de substanţă, pentru realizarea 
aceluiaşi efect. Opusă toleranţei este sensibilizarea care presupune realizarea stării de ebrietate la 
cantităţi din ce în ce mai mici de alcool. Toleranţa la alcool este variabilă de la un subiect la 
altul, ea depinde de vârstă, sex, de predispoziţii creditare, obiceiuri alimentare, starea somatică şi 
psihică, vechimea intoxicaţiei. 

Dependenţa psihică este mai precoce şi semnifică necesitatea psihologică imperioasă, cu 
caracter patologic de a continua consumul de alcool în vederea rezolvării unei senzaţii subiective 
de confort pentru reducerea tensiunii psihice. Dependenţa fizică, mai tardivă, semnifică apariţia 
rapidă după cel mult 24 de ore a unui sindrom de sevraj atunci când a fost întrerupt sau redus 
consumul de alcool. Sindromul de sevraj presupune simptome somatice şi psihice complexe, 
penibile pentru bolnav – tremurături digitale şi lingauel, transpiraţii (adesea extrem de grave), 
episoade confuzo-onirice, şi “delirium tremens”.3 

                                                 
1 Ştefania Kory-Calomfirescu, Adela Maria Moş, Marilena Kory-Mercea, Complicaţiile alcoolismului cronic, Ed. 
Imprimeria de Vest, Oradea, 1997, pag. 11. 
2  Iosif Gaboş-Grecu, Marieta Gaboş-Grecu, Personalitate normală şi patologică. Tulburări anxioase şi de 
dispoziţie, Ed. Prisma, Târgu Mureş, 2001, pag. 25. 
3 Adriana Mihai, op. cit., pag. 14. 
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Locul pe care îl ocupă alcoolismul în patologia psihiatrică este considerabil. Cunoaşterea 
problemelor pe care le ridică consumul de alcool precum şi a complicaţiilor somatice şi 
psihiatrice induse sau agravate de alcool se dovedeşte necesară nu numai cadrelor medicale, dar 
şi omului, care se confruntă zilnic cu situaţii în care alcoolul joacă rolul principal. Deşi este 
privit cu îngăduinţă, este de fapt un adevărat flagel social, care pune în pericol anumite categorii 
de populaţie atât prin degradarea psihică şi somatică pe care o antrenează, cât şi prin consecinţele 
medico-legale. 

Ponderea mare a complicaţiilor psihotice determinate de consumul abuziv de băuturi 
alcoolice este semnalată foarte frecvent în literatura de specialitate a ultimelor decenii. Un aspect 
deosebit de important îl constituie abordarea terapeutică a acestei complicaţii severe, deoarece nu 
există o schemă terapeutică unanim acceptată. În acest sens, este deosebit de interesantă 
evaluarea comparativa a diferitelor scheme terapeutice cuantificând eficacitatea acestora. Nu 
trebuie neglijat faptul că pe lângă o terapie adecvată a stării psihosomatice a bolnavului este 
necesară şi instituirea unei psihoterapii cognitive şi persuasive individuale, de grup sau chiar 
familiale pentru consolidarea rezultatelor. 

În societatea actuală, se evidenţiază o creştere dramatică a consumului de alcool la toate 
vârstele, la toate categoriile socio-economice şi în cazul ambelor sexe. Alcoolismul reprezintă o 
problemă cu implicaţii profunde, care depăşesc aspectele clinice sau psihologice, interesând şi 
viaţa socială a colectivităţilor, în cadrul popoarelor din întreaga lume.  

Cheltuielile pe care le suportă societatea pentru consecinţele consumului exagerat de 
alcool, la care se mai adaugă costul tratamentului victimelor rutiere, datorită alcoolului şi sumele 
investite pentru industria băuturilor alcoolice, reprezintă o problemă extrem de importantă a 
fiecărui stat, din întreaga lume. Nu există o graniţă clar determinată până la faza în care când 
alcoolul devine toxic pentru organismul uman, iar acest fapt este deprimant, întrucât unii băutori 
devin “dependenţi”. Băutorii nedependenţi şi aşa-zişii “micii consumatori” folosesc alcoolul din 
plăcere şi pentru beneficiul pe care îl aduce. Băutorii dependenţi, însă, folosesc băutura pentru a 
lupta contra simptomelor dezagreabile şi foarte supărătoare ale frustrărilor acumulate de-a lungul 
vieţii. Explicaţia constă în factori psihologici, bazaţi pe efectul anxiolitic al alcoolului. Drama 
însă constă în dependenţa pe care o creează alcoolul. 

Studiile epidemiologice în toate ţările civilizate sau mai puţin civilizate subliniază 
răspândirea tot mai largă a nivelului patologic al stării de ebrietate (alcoolismul), cu consecinţele 
sale nefaste, organice şi sociale. 

Specialiştii din domeniul medical şi ştiinţific au ajuns la un consens privind faptul că 
alcoolismului reprezintă stadiul incipient al unei boli. De exemplu, Asociaţia Medicală 
Americană consideră alcoolul ca drog şi a statuat că “dependenţa de droguri este cronică, este o 
boală a creierului uman caracterizată prin căutarea compulsivă a drogului respectiv şi utilizarea 
acestuia în ciuda consecinţelor sale devastatoare. Aceasta rezultă dintr-o interconexiune 
complexă de vulnerabilitate biologică, expunere la mediu şi alţi factori favorizanţi”. În prezent, 
statisticile au arătat că atât la bărbaţi cât şi la femei, alcoolismul este o boală determinată genetic 
în proporţie de 50-60%, restul de 40-50% reprezentând consecinţele influenţelor factorilor 
externi1. 

Un studiu din anii 2001-2002 de către Institutul Naţional de Consum Abuziv de Alcool şi 
Alcoolism a fost realizat pe un grup de 4.422 adulţi consideraţi alcoolici şi a descoperit că, după 
1 an, o parte din aceştia nu mai erau alcoolici, chiar dacă numai 25,5% din cei analizaţi primiseră 
un tratament medical adecvat, cu următoarele rezultate: 

� 25% au rămas dependenţi de consumul de alcool; 
� 27,3% se află în curs de vindecare (câteva dintre simptomele alcoolismului încă se pot 

observa la aceştia); 
� 11,8% sunt băutori asimptomatici (acele beţii considerate din punct de vedere clinic şi 

psihologic ca fiind anormale, dar nu întotdeauna patologice); 
                                                 
1 D.M. Dick, L.J. Bierut, The genetics of alcohol dependence, in Current psychiatry reports no. 8 (2), 2006, pag. 
151-157. 
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� 35,9% şi-au revenit complet, iar dintre aceştia cca 17,7% erau consideraţi consumatori 
de alcool cu risc scăzut de dependenţă, iar alţi 18,2% erau cei care veneau după o 
perioadă lungă de abstinenţă. 

Pe de altă parte, totuşi, rezultatele unui studiu pe termen lung (de 60 ani) realizat de 
George Vaillant de la Şcoala Medicală Harvard, pe parcursul căruia a fost urmărit 
comportamentul a două grupuri de bărbaţi consideraţi alcoolici, au indicat următoarele: 
“revenirea la consumul controlat de alcool a avut rareori o durată de mai mult de 10 ani fără să 
revină în cele două extreme – abstinenţa totală sau decăderea în alcoolism”. De asemenea,        
G. Vaillant a observat că “revenirea la consumul controlat de alcool, aşa cum este el raportat în 
studiile pe termen scurt, reprezintă de cele mai multe ori o iluzie”.1 

Numărul persoanelor care uzează şi abuzează de alcool este în continuă creştere, 
constatându-se în acelaşi timp o scădere continuă a vârstei de debut a consumului. De asemenea, 
în România şi Republica Moldova (împreună) se apreciază numărul pacienţilor dependenţi 
alcoolic la aproximativ 2 milioane, unul din şase bărbaţi şi una din douăzeci de femei consumând 
alcool frecvent şi în cantităţi mari2. 

Din punct de vedere psiho-social, dar şi juridic, multe probleme (în familie, maritale, la 
locul de muncă sau medico-legale), pot fi recunoscute ca fiind legate de consumul de alcool, şi în 
principal de consumul exagerat (care duce la alcoolism). Climatul familial tensionat generat de 
consumul de alcool al unuia dintre parteneri determină frecvent decompensări nevrotice ale 
partenerului neconsumator, ceea ce încarcă la rândul lor cazuistica spitalelor de psihiatrie. 
Consumul de alcool al unuia sau ambilor părinţi are urmări negative asupra formării 
personalităţii copiilor, din care o mare parte vor prezenta tulburări comportamentale, nevrotice şi 
chiar psihotice necesitând internări repetate în secţiile de neuropsihiatrie infantilă şi de psihiatrie. 
Sindromul alcoolic fetal, întâlnit destul de frecvent la femeile alcoolo-dependente şi în special la 
cele ce abuzează de băuturi alcoolice în perioada sarcinii, este caracterizat printr-o 
simptomatologie somato-psihică complexă, dominată de perturbarea dezvoltării normale a 
structurii personalităţii viitoare a acestor copii3. 

Dintre cazurile medico-legale o mare pondere este reprezentată de consumatorii abuzivi 
sau de alcool-dependenţii. O crimă din două, un suicid din patru, 15% dintre accidentele de 
muncă, o treime din accidentele de circulaţie sunt datorate alcoolului. Numărul de accidente de 
muncă este de 4-5 ori mai mare la alcoolici faţă de populaţia generală, iar 20% din delicte par a 
fi imputabile alcoolului; datele sunt însă dificil de interpretat datorită frecvenţei crescute în 
rândul alcoolicilor a tulburării de personalitate de tip antisocial4. 
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Аннотация: Авторы предприняли попытку дать общую характеристику административной 
ответственности, акцентировав при этом внимание на  правонарушениях в области дорожного 
движения. 

При изложении теоретических аспектов в хронологической последовательности раскрывается 
порядок применения и исполнения административных наказаний за правонарушения в области дорожного 
движения.  

Rezumat: Autorii au încercat să ofere o descriere generală a responsabilității administrative, 
concentrându-se atenția asupra infracțiunilor din domeniul traficului rutier.La prezentarea aspectelor teoretice în 
ordine cronologică, se prezintă procedura de aplicare și executare a pedepsei administrative pentru infracțiuni în 
domeniul traficului rutier. 

Annotation: The authors attempted to give a general description of administrative responsibility, while 
focusing attention on offenses in the field of road traffic. 

When presenting theoretical aspects in chronological order, the procedure for applying and executing 
administrative punishments for offenses in the field of road traffic is disclosed. 

 
Ключевые слова: административная ответственность, лицо, привлекаемое к ответственности за 

правонарушение, физическое лицо, должностное лицо, юридическое лицо, протокол о правонарушении, 
констатирующий субъект, срок давности привлечения к ответственности за правонарушение, жалоба на 
протокол о правонарушении, срок давности исполнения наказания за правонарушение.  

Cuvinte-cheie: responsabilitate administrativă, persoana care a adus la răspundere pentru infracțiune, o 
persoană fizică, un funcționar, o persoană juridică, un protocol privind infracțiunea, un subiect certificat, termenul 
de prescripție pentru aducerea la răspundere pentru o infracțiune, o plângere împotriva unui protocol privind o 
infracțiune, statutul de limitare a infracțiunii. 

Keywords: administrative responsibility, the person brought to responsibility for the offense, an individual, 
an official, a legal entity, a protocol on the offense, a certifying subject, the limitation period for bringing to 
responsibility for an offense, a complaint about the protocol on the offense, the statute of limitations for the offense. 

 
Введение. Актуальность темы обусловлена существенными изменениями порядка 

применения административной ответственности  за правонарушения в области 
дорожного движения, а также противоречивостью  отдельных норм, регулирующих 
порядок применения административной ответственности  за правонарушения в области 
дорожного движения. 

Изложение основного материала. Административная ответственность за  
правонарушения в области дорожного движения установлена ст. 228-245 Кодекса 
Республики Молдова о правонарушениях (далее – КоП РМ) № 218-XVI от 24.10.2008 
года.[1} 

Большинство учёных рассматривают административную ответственность как 
ответственность физических и юридических  лиц за совершение административного 
правонарушения, которая является одной из форм юридической ответственности, менее 
строгой, чем уголовная ответственность».[2, ст. 16; ст. 248-251] 

К административной ответственности за правонарушения в области дорожного 
движения  

привлекаются физические  лица, должностные лица, юридические лица. 
 Субъектами ответственности за правонарушения, предусмотренные ст. 245 КоП 

РМ, являются пешеходы и другие физические лица. 
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Согласно части (1) ст. 245 КоП РМ неподчинение пешеходов сигналам 
регулирования дорожного движения, переход проезжей части автомобильной дороги или 
движение по ней в неустановленных местах, несоблюдение требований дорожных знаков 
приоритета, запрещающих и предписывающих дорожных знаков, порядка движения по 
автомобильным дорогам мотоциклистов, водителей мопедов, велосипедистов, извозчиков 
и других лиц, пользующихся дорогами, влекут предупреждение или наложение штрафа в 
размере от 3 до 6 условных единиц.  

К лицам, виновным в совершении правонарушений, предусмотренных ст. 228-245 
КоП РМ, применяются следующие наказания: 

1. предупреждение, 
2. штраф, 
3. лишение права осуществлять определенную деятельность, 
4. лишение права занимать определенные должности, 
5. начисление штрафных очков, 
6. лишение права управления транспортным средством, 
7. неоплачиваемый труд в пользу общества, 
8. арест за правонарушение. 
Большинство правонарушений в области дорожного движения влекут применение 

такого наказания как штраф. 
Наказание в виде предупреждения применяется в случае совершения 

правонарушений, предусмотренных частью (5) ст. 230 и частью (1) ст. 245 КоП РМ. 
Наказания в виде лишения права осуществлять определенную деятельность и в виде 

лишения права занимать определенные должности, предусмотрены частью (4) ст. 228 КоП 
РМ. 

Согласно части (4) ст. 228 КоП РМ допуск к движению транспортных средств, 
техническое состояние которых не соответствует техническим или экологическим 
нормам, а также незарегистрированных или не прошедших государственный технический 
осмотр, лицами, ответственными за эксплуатацию и техническое состояние транспортных 
средств, влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 60 до 90 условных 
единиц с лишением или без лишения права занимать определенные должности на срок от 
3 месяцев до 1 года и на юридических лиц в размере от 90 до 150 условных единиц с 
лишением или без лишения права осуществлять определенную деятельность на срок от 6 
месяцев до 1 года. 

Административное наказание в виде лишения права управления транспортным 
средством предусмотрено частью (5) ст. 228, частью (3) ст. 230, частями (1), (2), (21) ст. 
233 КоП РМ. 

Согласно части (3) ст. 230 КоП РМ присвоение подложного регистрационного 
номерного знака и сознательное управление транспортным средством с таким номерным 
знаком влекут наложение штрафа в размере от 12 до 18 условных единиц с лишением 
права управления транспортным средством на срок 1 год. 

Административное наказание в виде неоплачиваемого труда в пользу общества и в 
виде ареста за правонарушение предусмотрены частями (3) и (4) ст. 233, частями (1)-(3) 
ст. 237 КоП РМ. 

Согласно части (3) ст. 233 КоП РМ действия, указанные в частях (1)–(2), в случае, 
когда допуск к управлению транспортным средством не предусматривает обязанности 
иметь водительское удостоверение, влекут наложение штрафа в размере от 400 до 500 
условных единиц или назначение наказания в виде неоплачиваемого труда в пользу 
общества на срок от 20 до 40 часов или ареста за правонарушение на срок 15 дней. 

Порядок применения наказаний за правонарушения и порядок обжалования решений 
о назначении наказаний за правонарушения установлен ст. 374-477 КоП РМ. 

Решения  о назначении наказаний за правонарушения исполняются в порядке, 
установленном  ст. 478-480 КоП РМ  и Исполнительным кодексом Республики Молдова 
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(далее – ИК РМ) № 443-XV от 24.12.2004 года (в редакции закона РМ № 143 от 02.07.2010 
года).[3] 

Согласно части (2) ст. 374 КоП РМ производством о правонарушениях является 
осуществляемая уполномоченным органом при участии сторон и других наделенных 
правами и обязанностями лиц деятельность, имеющая целью установление 
правонарушения, рассмотрение и разрешение дела о правонарушении, выявление причин и 
условий, способствовавших совершению правонарушения. 

Участниками производства о правонарушении являются: 
1. лицо, в отношении которого возбуждено производство о правонарушении, 
2. констатирующий субъект, 
3. прокурор, 
4. потерпевший, 
5. свидетель, 
6. специалист, 
7.  эксперт, 
8. переводчик,  
9. защитник, 
10. советник по пробации. 
Лицо, в отношении которого возбуждено производство о правонарушении 

(физическое лицо, достигшее возраста 16 лет, должностное лицо, юридическое лицо), 
имеет права, предусмотренные частью (2) ст. 384, ст. 376-381 КоП РМ. 

Основные права лица, в отношении которого возбуждено производство о 
правонарушении, установлены частью (2) ст. 384 КоП РМ, в соответствии с которой лицо, в 
отношении которого возбуждено производство о правонарушении, имеет право: 

a) на защиту; 
b) знать вменяемое ему в вину деяние; 
c) быть обеспеченным не позднее трех часов с момента задержания адвокатом, 

предоставляющим юридическую помощь, гарантируемую государством, – в случае, если 
деяние наказывается арестом за правонарушение; 

d) в случае задержания в течение одного часа с момента задержания сообщить через 
орган, уполномоченный рассматривать дело о правонарушении, двум лицам по его выбору 
о факте задержания и месте содержания под стражей; 

e) получить письменную информацию и разъяснение относительно предусмотренных 
настоящей статьей прав, включая право молчать и не свидетельствовать против себя самого 
и своих близких родственников, супруга/супруги, жениха/невесты, а также не признавать 
свою вину; 

f) быть опрошенным в присутствии защитника – в случае, если согласно или требует 
быть опрошенным; 

g) общаться с защитником в конфиденциальных условиях без ограничения 
количества и продолжительности встреч; 

h) знакомиться с материалами дела и получать по просьбе в течение 24 часов копии 
протокола; 

i) представлять доказательства; 
j) заявлять ходатайства; 
k) оспаривать решение по делу; 
l) признать себя полностью или частично виновным в совершении вменяемого ему в 

вину деяния; 
m) заявлять отвод представителю органа, уполномоченного рассматривать дело о 

правонарушении, эксперту, переводчику, секретарю судебного заседания; 
n) требовать опроса свидетелей; 
o) возражать против действий констатирующего субъекта и требовать занесения этих 

возражений в протокол; 
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p) знакомиться с протоколом, составленным констатирующим субъектом, подавать 
замечания относительно его правильности, требовать внесения в него обстоятельств, 
которые, по его мнению, должны быть отмечены; 

q) примириться с потерпевшим в предусмотренном настоящим кодексом порядке; 
r) уведомляться констатирующим субъектом обо всех затрагивающих его права и 

интересы решениях и получать по просьбе копии таких решений; 
s) обжаловать в установленном законом порядке действия и решения органа, 

уполномоченного рассматривать дело о правонарушении, включая судебное решение;  
t) отзывать любую жалобу, поданную им или в его интересах защитником; 
u) требовать и получать возмещение ущерба, причиненного незаконными действиями 

или бездействием органа, уполномоченного устанавливать правонарушение или 
рассматривать дело о правонарушении. 

Кроме прав, предусмотренных частью (2) ст. 384 КоП РМ, лицо, в отношении 
которого возбуждено производство о правонарушении, имеет право на свободу и личную 
неприкосновенность, установленное ст. 376 КоП РМ, право на свободу от 
самоизобличения, установленную ст. 377 КоП РМ, право на переводчика, установленное 
ст. 379 КоП РМ,  право на недопустимость повторного преследования или наказания, 
установленное ст. 381 КоП РМ, а также право на свободный доступ к правосудию, 
установленное ст. 381 КоП РМ. 

Кроме того, органы, уполномоченные рассматривать дела о правонарушениях, 
обязаны применять ст. 375 КоП РМ, в которой указано: «Любое лицо, обвиняемое в 
совершении правонарушения, считается невиновным до тех пор, пока его виновность не 
будет доказана в предусмотренном настоящим кодексом порядке. 

Никто не обязан доказывать свою невиновность.  
Выводы о виновности лица в совершении правонарушения не могут основываться на 

предположениях. Все неустранимые в соответствии с настоящим кодексом сомнения в 
виновности толкуются в пользу лица, в отношении которого возбуждено производство о 
правонарушении». 

Обязанности лица, в отношении которого возбуждено производство о 
правонарушении, установлены частью (4) ст. 384 КоП РМ, в соответствии с которой лицо, в 
отношении которого возбуждено производство о правонарушении, обязано: 

a) являться по вызову органа, уполномоченного рассматривать дело о 
правонарушении; 

b) соглашаться по требованию органа, уполномоченного устанавливать 
правонарушение или рассматривать дело о правонарушении, на освидетельствование и 
личный обыск; 

c) беспрекословно соглашаться по требованию органа, уполномоченного 
устанавливать правонарушение или рассматривать дело о правонарушении, на проведение 
теста на алкоголь, на медицинское освидетельствование, снятие отпечатков пальцев, взятие 
крови и выделений организма на анализ; 

d) подвергаться по требованию компетентного констатирующего субъекта или 
судебной инстанции судебной экспертизе; 

e) подчиняться законным распоряжениям констатирующего субъекта и 
председательствующего в судебном заседании; 

f) соблюдать порядок в судебном заседании и не покидать зал заседания без 
разрешения председательствующего в заседании. 

Согласно части (1) ст. 385 КоП РМ констатирующим субъектом является 
представитель органа публичной власти, разрешающий в пределах своей компетенции дело 
о правонарушении в установленном настоящим кодексом порядке.  

Согласно части (2) ст. 385 КоП РМ констатирующим субъектом назначается 
наделенный полномочиями по констатации правонарушения и/или назначению наказания 
служащий органов, указанных в ст. 400–42310.  
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Согласно части (1) ст. 400 КоП РМ правонарушения, предусмотренные ст. 228-232, 
234-236, 238-242, 244,245 КоП РМ, рассматриваются полицией.  

Правонарушения, предусмотренные ст. 233, 237, 243 КоП РМ, согласно части (4) ст. 
400 КоП РМ устанавливаются работниками подведомственных Министерству внутренних 
дел подразделений, исполняющих функции полиции. 

В соответствии с частью (2) ст. 400 КоП РМ рассматривать дела о правонарушениях и 
назначать наказания в пределах своих полномочий вправе начальники управлений и их 
заместители, начальники инспекторатов полиции и их заместители, начальники отделов 
полиции, начальники полицейских участков, начальники полицейских постов, главные 
участковые офицеры, старшие участковые офицеры, участковые офицеры, работники 
отделов общественного порядка, работники патрульных служб, работники отделов 
транспортного надзора и дорожного движения, работники служб технического надзора и 
дорожно-транспортных происшествий инспекторатов полиции, работники Национального 
патрульного инспектората и Национального следственного инспектората Генерального 
инспектората полиции, а также работники других подведомственных Министерству 
внутренних дел подразделений, выполняющих функции полиции. 

Вывод. По нашему мнению,  часть (2) ст. 400 КоП РМ следует изменить, уменьшив 
число работников органов внутренних дел, уполномоченных назначать наказания. 

 Следует подчеркнуть, что констатирующий субъект не вправе назначать наказания, 
которые частью (1) ст. 395 КоП РМ отнесены к исключительной компетенции судебных 
инстанций. 

Согласно части (1) ст. 395 КоП РМ судебная инстанция рассматривает: 
1) все дела о правонарушениях, за исключением отнесенных настоящим кодексом к 

компетенции иных органов, а также: 
a) дела о правонарушениях в отношении несовершеннолетних; 
b) дела о правонарушениях, предусмотренных ст.61, 63–66, 316–3181, 320, 336; 
b1) дела о правонарушениях, в которых постановлены меры процессуального 

принуждения, предусмотренные пунктами а) и e) ст. 432; 
 c) дела о правонарушениях, по которым констатирующий субъект, прокурор 

предлагают назначить одно из следующих наказаний: 
– лишение права осуществлять определенную деятельность; 
– лишение права занимать определенную должность; 
– лишение специального права; 
– неоплачиваемый труд в пользу общества; 
– арест за правонарушение; 
d) дела о правонарушениях, по которым констатирующий субъект, прокурор 

предлагают назначить одну из следующих мер безопасности: 
– выдворение; 
– снос несанкционированного строения и вырубка деревьев и кустарников; 
– специальная конфискация; 
2) жалобы на решения органов, уполномоченных рассматривать дела о 

правонарушениях. 
Установление события правонарушения осуществляется констатирующим субъектом 

в соответствии со ст. 440 КоП РМ. 
Основания для отказа в возбуждении производства о правонарушении и для 

прекращения производства  установлены частью (1) ст. 441 КоП РМ, согласно которой 
производство о правонарушении не может быть возбуждено, а возбужденное производство 
не может быть осуществлено и подлежит прекращению в следующих случаях: 

a) отсутствие события правонарушения;  
b) наличие одного из оснований, предусмотренных частью (3) ст. 3, частью (3) ст. 4, 

ст. 20–31; 
c) смерть лица, подозреваемого в совершении деяния, кроме случая его реабилитации; 
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d) наличие по тому же факту и в отношении того же лица окончательного 
решения/постановления; 

e) начало уголовного преследования по тому же факту; 
f) неустановление лица, совершившего правонарушение, и истечение при этом срока 

привлечения к ответственности за правонарушение. 
g) событие установлено в рамках государственного контроля предпринимательской 

деятельности и не является серьезным или тяжким правонарушением в смысле Закона о 
государственном контроле предпринимательской деятельности № 131 от 8 июня 2012 года. 

При наличии основания для производства по делу о правонарушении 
констатирующий субъект составляет протокол о  правонарушении, который согласно 
части (1) ст. 442 КоП РМ является актом индивидуализации противоправного деяния и 
установления лица, его совершившего. 

КоП РМ предъявляет определенные требования к содержанию протокола о 
правонарушении. 

Содержание протокола о правонарушении должно соответствовать требованиям 
частей (1)-(14) ст. 443 КоП РМ. 

Согласно части (1) ст. 443 КоП РМ в протоколе о правонарушении содержатся: 
a) дата (число, месяц, год, время) и место составления; 
b) должность, фамилия и имя констатирующего субъекта, наименование 

представляемого им органа; 
c) фамилия, имя, место жительства, занятие лица, в отношении которого возбуждено 

производство о правонарушении, данные его удостоверения личности, а в случае 
юридического лица – его наименование, местонахождение, фискальный код, сведения о 
представляющем его физическом лице; 

d) событие правонарушения, место и время его совершения, обстоятельства дела, 
имеющие значение для установления фактов и правовых последствий, оценка возможного 
ущерба, причиненного правонарушением; 

e) юридическая квалификация деяния, материальная норма правонарушения и 
квалификация признаков состава правонарушения; 

f) разъяснение лицу, в отношении которого возбуждено производство о 
правонарушении, и потерпевшему их прав и обязанностей, предусмотренных ст. 384 и 387; 

g) замечания и доказательства, представляемые в свою защиту лицом, в отношении 
которого возбуждено производство о правонарушении, а также замечания и доказательства 
потерпевшего; 

h) сведения о банковском учреждении и порядке оплаты штрафа. 
Согласно части (2) ст. 443 КоП РМ если лицо, в отношении которого возбуждено 

производство о правонарушении, является несовершеннолетним, в протоколе указываются 
также фамилия, имя, место жительства его родителей или других законных 
представителей.  

Согласно части (1) ст. 443 КоП РМ если лицо, в отношении которого возбуждено 
производство о правонарушении, или потерпевший не владеет языком, на котором 
составлен протокол, ему обеспечивается помощь переводчика, сведения о котором 
вносятся в протокол. 

Согласно части (6) ст. 443 КоП РМ (в редакции закона РМ № 208 от 17.11.16 года) 
факт отсутствия лица, в отношении которого возбуждено производство о правонарушении, 
или его отказ подписать протокол отмечается в протоколе и удостоверяется подписью по 
меньшей мере одного свидетеля с указанием сведений о нем. 

Предложение. По нашему мнению,  ст. 443 КоП РМ  следует дополнить частью (61), 
согласно которой свидетель должен быть в письменной форме предупрежден об уголовной 
ответственности, предусмотренной ст. 312 и 313 Уголовного кодекса Республики Молдова 
(далее – УК РМ)[4]. Такой вывод вытекает из содержания части (6) ст. 388 КоП РМ, 
согласно которой отказ или уклонение свидетеля от дачи показаний наказываются в 
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соответствии со ст. 313 УК РМ, а дача заведомо ложных показаний – в соответствии со ст. 
312 того же кодекса. 

Согласно части (8) ст. 443 КоП РМ в случае установления правонарушения, 
предусмотренного Главой XIII книги первой, с помощью сертифицированных или 
утвержденных и поверенных технических средств констатирующий субъект может после 
установления личности водителя транспортного средства составить протокол и в 
отсутствие лица, в отношении которого возбуждено производство о правонарушении. В 
протоколе, составляемом в случаях, предусмотренных настоящей частью, указываются 
вид, модель и идентификационный номер специального средства, с помощью которого 
установлено правонарушение.  

Неуказание в протоколе о правонарушении  сведений и фактов, предусмотренных ст. 
443 КоП РМ, согласно ст. 445 КоП РМ влечет недействительность протокола о 
правонарушении. 

Вывод. К сожалению, образец протокола о правонарушениях, предусмотренных ст. 
228-245 КоП РМ, не утвержден, что препятствует единообразному применению закона и 
способствует нарушению прав лиц, в отношении которых возбуждены производства о 
правонарушениях, предусмотренных ст. 228-245 КоП РМ. 

Нередко содержание протоколов о вышеуказанных правонарушениях не 
соответствует требованиям ст. 443 КоП РМ, что влечёт признание судами этих протоколов 
недействительными. 

Предложение. По нашему мнению,  Парламент РМ должен либо дополнить КоП РМ 
образцом протокола о правонарушениях,  предусмотренных ст. 228-245 КоП РМ, либо 
поручить Правительству РМ разработать и утвердить образец такого протокола. 

Особый порядок установления правонарушений установлен ст. 4431 КоП РМ. 
Согласно части (1) ст. 4431 КоП РМ в случае реагирования по собственной 

инициативе на совершение правонарушений, предусмотренных главой XIII книги первой 
и/или установленных с помощью сертифицированных или апробированных и поверенных 
технических средств, работающих в автоматическом режиме, констатирующий субъект 
направляет на домашний (юридический) адрес собственника или владельца транспортного 
средства запрос на подачу декларации о личности водителя с одновременным 
опубликованием соответствующего запроса на официальной веб-странице органа, к 
которому относится констатирующий субъект. 

Согласно части (2) ст. 4431 КоП РМ по запросу констатирующего субъекта 
собственник или владелец транспортного средства обязан в течение 10 рабочих дней со дня 
вручения запроса констатирующего субъекта, но не более 30 дней со дня опубликования 
запроса на официальной веб-странице органа, к которому относится констатирующий 
субъект, подать в указанный орган декларацию о личности водителя в момент совершения 
правонарушения. Если собственником или владельцем транспортного средства является 
несовершеннолетний, обязанность подачи декларации о личности водителя в момент 
совершения правонарушения возлагается на его родителей или лицо, на иждивении 
которого он находится.  

Согласно части (3) ст. 4431 КоП РМ непредставление собственником или владельцем 
транспортного средства в срок, указанный в части (2), декларации о личности водителя 
влечет ответственность, предусмотренную ст. 234, исключая случай, когда собственник 
или владелец транспортного средства незаконно лишился его. 

Согласно части (4) ст. 4431 КоП РМ в случае правонарушений, установленных с 
помощью сертифицированных или апробированных и поверенных технических средств, 
протокол о правонарушении составляется в соответствии с требованиями законодательства 
в форме электронного документа с применением электронной подписи констатирующего 
субъекта. В случае правонарушений, установленных с помощью сертифицированных или 
апробированных и поверенных технических средств, протокол составляется и в отсутствие 
лица, в отношении которого возбуждено производство о правонарушении. 
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Согласно части (5) ст. 4431 КоП РМ  протокол о правонарушении, составленный по 
форме, предусмотренной частью (1) ст. 443, и его копии выдаются путем распечатывания 
электронного документа, указанного в части (4) настоящей статьи, на бумажном носителе. 

Согласно части (6) ст. 4431 КоП РМ копия протокола, составленного в отсутствие 
лица, в отношении которого возбуждено производство о правонарушении, вручается в 
порядке, предусмотренном частью (6) ст. 382, или пересылается по почте. 

Дела о правонарушениях рассматриваются в порядке, установленном ст. 4471 КоП 
РМ. 

Решение констатирующего субъекта по делу о правонарушении может быть 
обжаловано в порядке, установленном ст. 448 КоП РМ. 

Согласно части (1) ст. 448 КоП РМ правонарушитель, потерпевший или их 
представитель, прокурор, если он участвует в деле о правонарушении, в случае своего 
несогласия с решением констатирующего субъекта или в случае вынесения решения с 
нарушением установленных настоящим кодексом процессуальных норм вправе 
обжаловать вынесенное по делу о правонарушении решение. Срок обжалования решения 
констатирующего субъекта составляет 15 дней со дня вынесения решения или – для сторон, 
не присутствовавших на заседании по делу о правонарушении, – со дня вручения копии 
данного решения в соответствии с частью (8) ст. 4471 КоП РМ. 

Согласно части (8) ст. 4471 КоП РМ рассмотрение дел о правонарушениях органами, 
указанными в пунктах b)–d) части (1) ст. 393, осуществляется с соблюдением положений 
Глав I–VI книги второй. 

Вывод. По нашему мнению,  в части (1) ст. 448 КоП РМ слово «правонарушитель» 
следует заменить словами «лицо, привлекаемое к ответственности за правонарушение», т.к. 
лицо считается невиновным, пока его вина не будет установлена вступившим в законную 
силу решением суда. 

Согласно части (2) ст. 448 КоП РМ в случае пропуска предусмотренного частью (1) 
срока по уважительным причинам, но не позднее 15 дней после начала исполнения 
наказания или взыскания материального ущерба, лицу, в отношении которого вынесено 
решение, по его заявлению срок обжалования может быть восстановлен судебной 
инстанцией, компетентной рассмотреть жалобу.  

Согласно части (3) ст. 448 КоП РМ лицо, в отношении которого вынесено решение и 
которое отсутствовало как при рассмотрении дела, так и при вынесении решения и не было 
извещено о вынесенном решении, может обжаловать решение констатирующего субъекта и 
за пределами установленного срока, но не позднее 15 дней после начала исполнения 
наказания за правонарушение или взыскания материального ущерба. 

Вывод. По нашему мнению,   нельзя ограничивать срок обжалования решения о 
правонарушении причинами, не зависящими от лица, которому назначено наказание за 
правонарушение, так как такое ограничение противоречит ст. 381 КоП РМ. 

 Срок обжалования во всех случаях должен исчисляться со дня вручения решения 
констатирующего субъекта. Поэтому из части (3) ст. 448 КоП РМ следует исключить слова 
«но не позднее 15 дней после начала исполнения наказания за правонарушение или 
взыскания материального ущерба». 

Согласно части (4) ст. 448 КоП РМ жалоба на вынесенное по делу о правонарушении 
решение подается в орган, к которому относится констатирующий субъект, рассмотревший 
дело. Не позднее трех дней со дня подачи жалобы констатирующий субъект направляет 
жалобу и материалы дела о правонарушении в компетентную судебную инстанцию. 

Дела о правонарушениях рассматриваются судами первой инстанции  в порядке, 
установленном ст. 452-463 КоП РМ. 

Согласно части (2) ст. 455 КоП РМ (в редакции закона РМ № 208 от 17.11.16 года) 
присутствие констатирующего субъекта или, по обстоятельствам, прокурора, если он 
участвует в деле о правонарушении, на судебном заседании по делу о правонарушении 
является обязательным. Отсутствие констатирующего субъекта или, по обстоятельствам, 
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прокурора, вызванных в соответствии с законодательством, без уважительной причины и 
без заблаговременного уведомления судебной инстанции о невозможности явки не 
препятствует рассмотрению дела о правонарушении и служит основанием для наложения 
судебной инстанцией судебного штрафа в соответствии со ст. 201 
Уголовно-процессуального кодекса. 

Согласно части (2) ст. 456 КоП РМ при рассмотрении дела о правонарушении судья: 
a) объявляет дело; 
b) проверяет явку вызванных лиц; 
c) проверяет соблюдение процедуры вызова в случае неявки кого-либо из вызванных 

лиц; 
d) принимает при необходимости меры для участия переводчика; 
e) удаляет свидетелей из зала заседания; 
f) устанавливает личность лица, в отношении которого возбуждено дело о 

правонарушении; 
g) объявляет состав суда и разъясняет сторонам их право на отвод; 
 h) разъясняет участникам заседания другие их права и обязанности.  
Составляется протокол судебного заседания, содержание которого должно 

соответствовать требованиям части (2) ст. 459 КоП РМ, согласно которой протокол 
судебного заседания по делу о правонарушении должен содержать: 

a) наименование судебной инстанции; 
b) дату (число, месяц, год), время и место проведения судебного заседания; 
c) фамилии и имена судьи и секретаря судебного заседания; 
d) фамилии и имена сторон, их процессуальный статус; 
e) отметку о соблюдении процедуры вызова в суд; 
f) событие правонарушения, по которому составлен протокол, его юридическую 

квалификацию; 
g) заявления, ходатайства и заключения участников заседания, принятые по ним 

меры; 
h) доказательства, исследованные в заседании; 
j) отметку о вынесении решения. 
Решение суда первой инстанции по делу о правонарушении должно соответствовать 

требованиям ст. 462 КоП РМ. 
Согласно части (1) ст. 463 КоП РМ  не позднее трех дней со дня вынесения судебного 

решения его копия направляется сторонам, не присутствовавшим в судебном заседании по 
делу о правонарушении, а также, по просьбе, присутствовавшим в нем, о чем делается 
запись в деле. 

Решение суда первой инстанции по делу о правонарушении может быть обжаловано в 
кассационном порядке, установленном ст. 465-474 КоП РМ. 

 Согласно ст. 466 КоП РМ судебные решения по делам о правонарушениях могут 
быть обжалованы в кассационном порядке с целью исправления правовых ошибок по 
следующим основаниям:  

a) не были соблюдены положения, регламентирующие материальную компетенцию 
или компетенцию по статусу лица;  

b) судебное заседание не было открытым;  
c) рассмотрение дела состоялось без вызова в установленном законом порядке одной 

из сторон либо без участия одной из сторон, которая, будучи вызвана в установленном 
законом порядке, не смогла явиться и уведомить судебную инстанцию об этом;  

d) обжалуемое решение не содержит мотивов, на которых оно основывается, либо его 
обоснование противоречит резолютивной части решения, либо резолютивная часть 
изложена неясно, либо резолютивная часть составленного решения не соответствует 
резолютивной части, оглашенной после совещания суда;  
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e) отсутствуют признаки состава правонарушения или судебная инстанция вынесла 
обвинительное решение в отношении иного деяния, чем то, которое вменяется в вину 
правонарушителю, за исключением случаев юридической переквалификации его действий 
на основании более мягкого закона;  

f) правонарушитель наказан за совершение деяния, не предусмотренного настоящим 
кодексом;  

g) наказание применено в иных, чем предусмотренные законом, пределах либо не 
соответствует совершенному деянию или личности правонарушителя;  

h) правонарушитель ранее был привлечен к ответственности за данное деяние, либо 
имеется причина, устраняющая ответственность за правонарушение, либо применение 
наказания устранено новым законом или аннулировано актом амнистии, либо наступила 
смерть правонарушителя, либо стороны примирились в предусмотренном законом случае;  

i) совершенному деянию была дана ошибочная юридическая квалификация;  
j) принят более благоприятный для правонарушителя закон;  
k) Конституционный суд признал неконституционным положение примененного 

закона;  
l) международная судебная инстанция решением по другому делу установила 

нарушение на национальном уровне прав и свобод человека, которое может быть устранено 
и по соответствующему делу. 

Порядок и срок обжалования в кассационном порядке установлен частями (1)-(3) ст. 
468 КоП РМ, в которых указано: «Судебное решение по делу о правонарушении может 
быть обжаловано в кассационном порядке в 15-дневный срок со дня оглашения судебного 
решения или – для сторон, не присутствовавших на судебном заседании по делу о 
правонарушении, – со дня вручения копии судебного решения в соответствии с частью (1) 
ст. 463. 

Кассационная жалоба подается в судебную инстанцию, решение которой обжалуется. 
Лицо, содержащееся под стражей, может подать кассационную жалобу также 
администрации места содержания под стражей, которая обязана незамедлительно 
направить ее в судебную инстанцию, решение которой обжалуется. 

Не позднее трех дней по истечении установленного для подачи кассационной жалобы 
срока кассационная жалоба вместе с делом о правонарушении направляется в 
кассационную инстанцию». 

Согласно части (1) ст. 470 КоП РМ кассационная жалоба на решение суда первой 
инстанции  по делу о правонарушении приостанавливает его исполнение, за исключением 
наказания в виде ареста за правонарушение.  

Пропущенный срок подачи кассационной жалобы может быть восстановлен в 
соответствии с частью (1) ст. 469 КоП РМ, в соответствии с которой кассационная жалоба, 
поданная с пропуском предусмотренного законом срока, но не позднее 15 дней после 
начала исполнения наказания или взыскания материального ущерба, считается поданной в 
срок, если судебной инстанцией установлено, что пропуск вызван уважительными 
причинами или отсутствием участника процесса как при разбирательстве дела, так и при 
оглашении решения и неизвещением его о вынесении или составлении решения. 

Кассационная жалоба согласно части (1) ст. 471 КоП РМ  рассматривается судом в 
составе трех судей с вызовом сторон. 

Согласно части (1) ст. 473 КоП РМ рассмотрев кассационную жалобу, кассационная 
инстанция выносит одно из следующих определений: 

1) отклоняет кассационную жалобу и оставляет обжалуемое решение без изменения в 
случае, если:  

a) кассационная жалоба подана с пропуском срока;  
b) обжалование в кассационном порядке недопустимо; 
c) кассационная жалоба является необоснованной;  
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2) удовлетворяет кассационную жалобу, отменив обжалуемое решение частично или 
полностью, и выносит одно из следующих решений:  

a) принимает решение об оправдании лица или прекращении производства о 
правонарушении в случаях, предусмотренных ст. 441; 

b) пересматривает дело и выносит новое решение без ухудшения при этом положения 
правонарушителя; 

c) принимает решение о пересмотре дела в первой инстанции, если необходимо 
собрать новые доказательства, если установлено нарушение процессуальных норм, 
касающихся формирования состава суда, обязательного вызова сторон, соблюдения права 
на защиту и права на переводчика, а также если установлено нарушение положений ст. 
33–35 Уголовно-процессуального кодекса Республики Молдова (далее – УПК РМ) [5], 
применяемых соответствующим образом.  

Пересмотр дел о правонарушениях в ревизионном порядке осуществляется в порядке, 
установленном ст. 475-477 КоП РМ. 

Согласно части (1) ст. 475 КоП РМ производство в ревизионном порядке в пользу 
правонарушителя открывается не позднее 6 месяцев с момента возникновения одного из 
оснований, предусмотренных частью (2) ст. 475 КоП РМ. 

Исполнение решений о применении наказаний за правонарушения производится в 
порядке, установленном ст. 478-480 КоП РМ и ИК РМ. 

Согласно части (2) ст. 478 КоП РМ в 10-дневный срок со дня обретения решением 
окончательного характера председатель судебной инстанции направляет распоряжение об 
исполнении судебного решения вместе с копией окончательного решения органу (лицу), 
ответственному в соответствии с положениями исполнительного законодательства за 
приведение решения в исполнение. Если дело было рассмотрено в кассационном порядке, к 
копии решения прилагается копия определения кассационной инстанции.  

В случае неисполнения решения о назначении наказаний за правонарушения влечёт 
взыскание гонорара судебного исполнителя в размере, установленном частью (2) ст.38 ИК 
РМ, и другие расходы, связанные с исполнением. 

Кроме того, судебный исполнитель вправе применять к должнику установленные 
частью (1) ст. 63 ИК РМ меры по обеспечению исполнительного документа, в том числе 
наложить арест на денежные средства  или имущество должника и запретить должнику 
совершать определенные действия. 
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 Rezumat. Suicidul constituie actul de a provoca intenționat moartea proprie. În grupul de risc pronunțat 
sunt adolescenții. Factorii de risc sunt tulburările psihice, tulburările de personalitate, alcoolismul și abuzul de 
substanțe narcotice. Problema suicidului la adolescenți este studiată de psihologici, sociologici și juriști. Acest 
articol reprezintă o încercare de a sensibiliza opinia publică referitor la problematica și metodologia de evaluare 
simptomatică și ajutor în cazul unei crize suicidale la adolescenți. Articolul prezintă descrierea reperelor teoretice 
privind terminologia comportamentului autodistructiv, manifestărilor comportamentale în situația de criză 
suicidală, precum și metodologia de evaluare simptomatică și ajutor în cazul crizei suicidale.   
 Cuvinte-cheie: suicid, act de suicid,  tentative de suicid, adolescent, factor de risc, criza suicidală, 
metodologie de evaluare simptomatică, Linia Verde.  
 
 Abstract. Suicide is the act of deliberately causing your own death. In the high-risk group of suicide are 
adolescents. Risk factors include: psychiatric disorders, personality disorders, alcoholism, and narcotics abuse. The 
issue of the adolescence’ suicide is studied by psychologists, sociologists and lawyers. This article represents a first 
attempt to raise the public awareness toward issue symptom and methodology of symptomatic assessment in the 
case of a suicidal crisis to adolescents. The article presents the description of the theoretic aspects regarding the 
terminology of the self-destructive behavior, behavioral manifestations in the suicidal crisis, as well as the 
methodology of the symptomatic evaluation and social assistance in the case of suicidal crisis. 
 Keywords: suicide, suicide act, suicide attempt, teenager, risk factor, suicidal crisis, symptomatic evaluation 
methodology, Green Line.  
 

Introducere 
Sinuciderea sau suicidul reprezintă actul de a provoca în mod intenționat moartea proprie. 

Factorii de risc sunt tulburările psihice, precum depresia, tulburarea afectivă bipolară, 
schizofrenia, tulburările de personalitate și abuzul de substanțe narcotice, inclusiv alcoolismul și 
utilizarea benzodiazepinelor. Încercarea de sinucidere semnifică că cineva a încetat să-și înceteze 
viața, dar nu a reușit. Gândul la sinucidere este atunci când se crede că problemele care urmează 
a fi soluționate sunt de ne soluționat sau când inconștient se crede că într-o altă lume e mai bine. 

Sinuciderea constituie o problemă complicată atât pentru adolescenți, cât și pentru toți cei 
care sunt preocupați de educația, sănătatea și securitatea adolescenților. Problema este cauzată de 
specificul emotiv al procesului de transformare a comportamentului de la adolescent la matur. 
De cele mai dese ori, în situații specifice adolescentul folosește modelele comportamentale pe 
care le vede sau cu care s-a obișnuit. Pentru a “se evidenția” adolescentul recurge la utilizarea 
unor expresii indecente, jargoane, brutalizări neadecvate, etc. sau poate avea un comportament 
imprevizibil.  

În literatura de specialitate se disting următoarele tipuri de comportament imprevizibil:  
• comportamentul abuziv – utilizarea alcoolismului, substanțelor toxice, inclusiv dependența 

de suporturile digitale (de exemplu: Internet, jocuri de hazard, telefon mobil);  
• comportamentul antisocial – asocierea în grupuri sociale unde prevalează tâlhăriile, 

furturile, violul, omuciderea, chiulul școlar, alcoolismul, impulsivitatea, agresivitatea 
etc.;  

• comportamentul deviant – reacții agresive la orice observație a adulților şi semenilor; 
amenințarea celor care îi resping ideile, îl dojenesc sau îi arată greșelile; descărcări 
afective, conflicte, abandon școlar; deficit de atenție, furie și agresiune; 

• comportamentul autodistructiv – tentative demonstrative de sinucidere care implică actul 
de autoagresivitate prin care un adolescent își poate produce moartea.  

     Acest articol reprezintă o încercare de a sensibiliza opinia publică referitor la problematica 
și metodologia de evaluare simptomatică a crizei suicidale la adolescenți. Scopul lucrării constă 
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în analiza abordărilor socio-juridice în prevenirea suicidului la adolescenți şi identificarea 
strategiilor de prevenire a acestui fenomen. Scopul este realizat prin următoarele obiective:  

• studiul reperelor teoretice privind terminologia comportamentului autodistructiv;                  
• descrierea manifestărilor comportamentale în situația de criză  suicidală;  
• descrierea metodologiei de evaluare simptomatică și ajutor în cazul unei crize  suicidale. 
  

2. Terminologia comportamentului autodistructiv 
Studiul terminologiei comportamentului autodistructiv a fost inițiat de Norman Kreitman 

în 1970. Cea mai gravă formă a comportamentului autodistructiv este suicidul sau sinuciderea. 
Termenul „suicid” a fost definit în diverse moduri, făcându-se sau nu trimitere la patologia 
fenomenului. Din punct de vedere etimologic, termenul „suicid” este constituit din două cuvinte 
de origine latină: sui, „de sine” şi cidium, „omorâtor, ucigător”. La etapa actuală suicidul este 
definit ca un act uman de încetare din viață, autoprodus și cu intenție proprie (Butoi, 2012). Prin 
urmare, sinuciderea constituie un act autoagresiv, dar care este precedat de un proces de lungă 
durată. 

Persoanele care se sinucid acumulează acest comportament într-un timp îndelungat ca 
urmare a sentimentelor de vinovăție, ostilitate, furie și confuzie. Sinuciderea reprezintă punctul 
culminant al procesului de lungă durată. Astfel, apropiații sinucigașului sunt deseori afectați de 
gestul sinucigașului, căutând explicații, dar și manifestând furia față de cel care s-a sinucis. 
Sinuciderea la adolescenți constituie cea mai mare tragedie care continue de a fi pe locul doi în 
datele empirice care elucidează cauzele morții adolescenților. În acest caz sinuciderea este o 
formă de violență ascunsă, dar care poate rămâne “ascunsă” până la etapa letală. Din aceste 
considerente, se propune a înlocui sintagma “tentative de sinucidere” cu sinuciderea reușită, ideile 
de sinucidere etc.    

Problematica sinuciderii este studiată de suicidologie. Suicidologia este o știință 
interdisciplinară care înglobează studii din medicină (medicina legală, medicina generală, 
psihiatrie), psihologie (psihologia comportamentală, psihologia emoțiilor, psihologia judiciară, 
criminologia), sociologie, științe juridice, istorie, filozofie, religie și teologie. Sinuciderea 
reprezintă un act de voință cu urmări nefaste care prioritizează dorința persoanei de a nu mai trăi 
ziua de mâine. La prima vedere, un Om perfect sănătos psihic încetează de a prețui viața. 
Atitudinea sa este determinată de un “ceva” care se află în preajma unui alt Om sau grup social. 
Prin urmare, sinuciderea reprezintă un act social, care vizează nu doar individul care îl comite, 
dar întreaga societate şi poate fi examinat juridic anume din acest punct de vedere.  

Wasserman (2016, p. 34) afirmă că anual mai mult de 800.000 de oameni se sinucid și de 
ori mai mulți oameni încearcă să se sinucidă. Astfel, prevenirea sinuciderilor constituie o 
problemă globală și un imperativ global. Helen (2007, p. 9) afirmă că în ultimii 45 de ani rata 
sinuciderii la nivel mondial a crescut cu 60%. În planul de acțiuni al Organizației Globale pentru 
Sănătate se estimează ca până în 2020 rata de sinucidere să fie redusă cu 10%. Acțiunile strategice 
pentru prevenirea sinuciderii sunt  determinate de resurse. Nu este clar dacă între resursele 
alocate și numărul de sinucideri există o corelație liniară. În definiția adoptată de Organizația 
Mondială a Sănătății se precizează: „Suicidul este actul prin care un individ caută să se 
autodistrugă fizic, cu intenția mai mult sau mai puțin autentică de a-şi pierde viața, fiind 
conștient mai mult sau mai puțin de motivele sale”. Statistic vorbind în lume la fiecare trei 
minute o persoană încearcă să se sinucidă, iar la fiecare patruzeci de secunde unul din acestea 
reușește.  

 Din punct de vedere legal în elaborarea programelor de politici în domeniul prevenirilor 
cazurilor de sinucid și a tentativelor de sinucid se ține cont de prevederile art. 137 şi art. 138 a 
Legii nr. 112 din 02.07.2014 privind ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, 
Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora; 
Convenția Națiunilor Unite din 1989 privind drepturile copilului și Hotărârile CNPDC nr. 3 din 
16.09.2011 şi cea cu nr.4 din 06 august 2013.  
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3. Manifestările comportamentale în situația de criză suicidală 
3.1. Teoriile manifestărilor comportamentale în situația de criză suicidală 

Manifestările comportamentale în situația de criză suicidală sunt descrise în monografia lui 
Durkheim. Criza suicidală este cauzată de două cauza majore:  

• integrarea socială – modul de adaptare a individului la societate;   
• reglarea socială –  modul în care societatea își impune regulile indivizilor. 

 Conform acestei monografii în situațiile de criză suicidală se evidențiază patru tipuri de 
sinucidere: egoistă, altruistă, anomică şi fatalistă. În baza acestei monografii a fost elaborată 
Teoria Tri-factorială (Andrew Henry). Conform acestei teorii, la baza cazurilor de suicid există 
cel puțin trei factori: sociologici, psihologici și economici, dar nu este cazul de a nega factorii de 
mediu, precum raporturile individului cu anturajul, condițiile de viață, ocupația, gradul de 
cultură, nivelul de stres acumulat etc. Datele empirice evidențiază că 90% din cazurile de suicid 
au la bază  afecțiuni psihice, iar 60% - probleme medicale produse pe fondul consumului 
excesiv de alcool și de droguri.  
 În opinia lui Florin Tudose, exprimată în Tratatul de psihopatologie şi psihiatrie pentru 
psihologi, sinuciderea reprezintă o stare de melancolie, o depresie profundă în care nu mai există 
nici un interes față de lumea exterioară și iubire, întrucât sentimentul stimei de sine este profund 
diminuat. În această stare individul deseori se autoînvinuiește, auto-înjură și poate să se 
autodistrugă. La început individul refuză să accepte realitatea, apoi treptat se izolează 
manifestând tendințe de răzbunare asupra obiectului afecțiunii sale care l-a abandonat. Dar, 
având în vedere că persoana asupra căruia este îndreptată acțiunea psihologică de agresivitate 
lipsește fizic, agresivitatea este întoarsă inconștient asupra sinelui. De aici până la sinucidere este 
un simplu pas.  
 Situația de criză suicidală în mod adecvat este descrisă de teoriile psihologice. Una din 
aceste teorii se referă la tiparul de durere (engl. cry for pairi model), descris de Doina Cosman îl 
descrie astfel în Compendiul său de suicidologie. Conform acestui model situația de criză 
suicidală se caracterizează prin: dorința nestăvilită de a scăpa din conjunctura prezent. 
 Problematica investigației tendinței de sinucidere este destul de complexă și dificilă de a fi 
studiată din punct de vedere metodologic. Problema este că individul până în situația de criză se 
comportă obișnuit, iar cheia înțelegerii subiectului constituie evaluarea corectă și adecvată a 
modului de viață, în special dacă intervin schimbări radicale (de exemplu, moartea unei persoane 
dragi, neînțelegerea comportamentului său etc.). Însă, situația de sinucidere se  manifestă ca 
patologică și non-patologică. Astfel,  

• suicidul patologic – depresii, tulburări de personalitate sau tulburări nevrotice;  
• sinuciderea non-patologică – moartea voluntară aleasă liber, rațional și conștient.  

Din perspectiva teoriilor psihiatrice, suicidul poate constitui singura manifestare clinică a 
unei psihoze cu evoluție infra-clinică, deci singurul simptom al unei psihoze aparent asimptomatic; 
suicidul apare ca un simptom; suicidul poate fi întâlnit ca un epilog tardiv al unei boli psihice sau 
poate apărea ca expresie a stării psihotice (depresive sau schizofrenice). Prin urmare, suicidul 
reprezintă marca unei afecțiuni psihiatrice, indiferent dacă a fost episodului autoagresiv ori dacă 
sinuciderea a fost primul şi unicul simptom al acesteia. 

3.2. Specificul suicidului la adolescenţi 
 Suicidul la adolescenți are un șir de trăsături specifice. Specificul suicidului este 
impulsivitatea – trăsătură de personalitate care se caracterizează prin înclinația unei persoane de 
a iniția un comportament cu un simț emoțional reactiv.  
    Prin urmare, cauzele biologice, sociale și psihologice sunt interdependente. Astfel, cauzele 
biologice sunt de ordin ereditar sau reprezintă manifestările unor boli (psihice, somatice etc.) sau 
anomalii constituționale. Cauze sociale reprezintă o manifestare a dezorganizării sociale, 
anomiei sociale, prescripţiile de ordin socio-cultural sau influența directă sau indirectă a 
tradițiilor. Cauzele psihologice a suicidului la adolescenți, conform studiului lui Neanțu (2003, 
p.254), derivă din relațiile conflictuale în familie, moartea unei persoane apropiate, precum și 
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performanțele școlare sau lipsa unor abilități și aptitudini; consumul de substanțe sau bolile 
terminale.  
 Factorii de risc pentru un comportament suicidar la adolescenți sunt: 

• tulburările psihiatrice, mai ales depresia, care se prezintă adesea sub o formă clinică 
mult diferită față de adult (stare-de-limită, personalitate antisocială); 

• mediul familial perturbat – tulburările psihiatrice, alcoolismul părinților etc.; 
• dificultățile școlare, însoțită de pedeapsa de a repeta clasele sau schimbarea traseului 

de orientare profesională; 
• o serie de anomalii biologice asociate cu markerele biologice.  

 Suicidul la adolescenți nu este un act întâmplător, lipsit de scop și parcurs. Înainte de 
suicid adolescentul caută insistent o soluție la o dilemă, dificultate sau stare de criză.  

3.3. Meta-durerea la adolescenți în situația de risc 
 Suicidașul dorește să rezolve problemele sale, dar, în același timp, tinde spre stoparea 
conștiinței și, respectiv, le agravează. În aceste condiții durerea psihologică care prevalează 
durerea fizică se transformă în meta-durere, definită ca durerea de a resimți durerea. Suicidașul  
manifestă nevoi psihologice frustrate, dar consideră comportamentul său ca fiind logic și derivat 
din condiționarea impusă de motivația subiacentă. Adolescentul care tinde să se omoare nu 
acționează în acest mod pentru că îi este amenințată existența sa biologică, din contra.  
 Comportamentul suicidașului este impus de o cvasi-motivație, “alimentată” de necesitatea 
de a rămâne semnificativ. Spre deosebire de perioada de la începutului vieții, când prevalează 
dragostea, curiozitatea și descoperirea noului, adolescența aduce după sine necesitatea de a iubi, 
a găsi soluții la primele probleme complicate și a face față unor responsabilități sporite. 
Atitudinea interioară comună în adolescență constituie ambivalența: adolescentul dorește și 
respinge un lucru sau se autodistruge și planifică salvarea, în același timp.  
 Suicidul reprezintă o construcție cognitiv-afectivă de strângere sau strangulare. 
Adolescentul se prăbușește conștient în prăpastia dihotomică dintre totul sau nimic, identificând 
o ordine triadică strict individuală. Părăsirea intenționată a situației stresante reprezintă 
culminarea reacției de fugă intr-un sediment de agresiune finală și moarte. La apropiere de 
sinucid adolescentul de cele mai dese ori emite conștient sau inconștient anumite semnale de 
disperare, neajutorare sau panică.  
 Caracteristicile adolescentului aflat în situația de risc suicidar sunt: 

• funcționarea familială perturbată; 
• trăirea unor experiențe emoționale dificile sau evenimente traumatizante; 
• trăirea unui suicid în cadrul familiei sale sau în rândul cercului de prieteni; 
• identificarea cu o persoană pe care a pierdut-o și în care vede un model; 
• dificultățile de identificare sexuală, homosexualitate; 
• adoptarea unor comportamente deviante: delincvență, prostituție, etc. 

 Ideea sinuciderii revine constant și cu regularitate, generând frământări și anxietate însoțite 
de suferință și durere. Adolescentul este copleșit de disperare și suferință. În unele cazuri se pare 
că starea de tendință spre sinucidere a dispărut. Această stare se caracterizează printr-o ruptură 
emoțională și/sau sentimentul de izolare. Prin urmare, pentru adolescent sinucidul reprezintă 
“ultima” tentativă de a soluționa problema sa. Pentru societatea adolescentului, însă, este 
important de a conștientiza că nici odată nu e prea târziu de a interveni și a opri procesul de 
dezechilibru emoțional și de transpunere a comportamentului într-un comportament neadecvat.          

4. Metodologia de evaluare a simptomatică a crizei suicidare la adolescenţi 
 Conform Organizației Mondială a Sănătății suicidul constituie un fenomen global, o 
problemă de sănătate publică care poate și trebuie prevenită. Suicidul este precedat de o criză 
mai mult sau mai puțin pronunțată. Criza suicidală este o criza psiho-situaționala de ruptură sau 
de suferință care se poate transforma rapid într-un gest suicidal. Rata tentativelor de suicid și 
suicidului în rândurile adolescenților din RM este suficient de mare. Cel mai mare număr de 
cazuri, după Filipschi 2015, este înregistrat în rândurile adolescenților de 13-16 ani. 
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 În Republica Moldova problematica prevenirii suicidului este în vizorul Centrului de 
Resurse pentru Prevenirea Suicidului. Pe site-ul centrului sunt plasate multe resurse utile, dar și 
posibilitatea de a comunica despre problemele de suicid prin chat sau a suna la 112. Un pericol 
aparte prezintă suicidul determinat de activitatea grupurilor online periculoase „Balena albastră”, 
„Casa liniștită”, „Trezește-mă la 4.20”, „Fuji sau mori” și altele. Pentru a ajuta adolescenții a fost 
creată Linia Verde 0 800 28 0 28 la care se poate apela gratuit din toate colțurile Republicii 
Moldova.  
 Conform unor date statistice numărul băieților care se sinucid este mai mare comparativ cu 
numărul de fete, iar în cazul tentativelor de suicid numărul fetelor este mai mare. Cele mai multe 
cazuri și tentative de suicid sunt înregistrate în mediul rural. În linii generale, metodologia de 
evaluare simptomatică a crizei suicidale la adolescenți constă din următoarele etape: 

• evaluarea inițială – realizată cu scopul de a determina dacă individul se află în zona de 
risc sau nu și, ulterior, inițierea unor acțiuni de prevenire;  

• evaluarea directă a riscului suicidar – realizarea interviului direct (interviu cu psiholog, 
persoane apropiate, persoane potrivite) sau a scalei de autoapreciere (de la întrebări 
generale la întrebări specifice).  

 În cadrul acestor etape pot fi ușor identificate semnele verbale ale tentativei de suicid și unele 
semnale în comportament. Semnele verbale, în dependență de modalitatea de comunicare, pot fi 
grupate în: a) semne directe („eu vreau să mă sinucid”, „eu nu mai pot trăi astfel”) și b) semne 
indirecte („eu nu voi mai fi problema nimănui”, „nimic nu mai are importantă”, „n-o să mai fie 
necesar să te deranjezi pentru mine”).  
 Semnalele tentativei de sinucid în comportament sunt: împărțirea unor lucruri care au o 
semnificație personală deosebită; aducerea în regulă a tuturor activităților și lucrurilor, împăcarea 
cu dușmanii, schimbări radicale în activitate, doarme prea mult sau prea puțin, devine neglijent, 
absentează de la lecții sau serviciu, evită comunicarea cu cei din jur, manifestă iritare, are o 
dispoziție depresivă, se închide față de prieteni şi familie, este prea activ sau prea pasiv, indiferent 
la ceea ce se petrece în jur, senzații consecutive ba de euforie, ba de disperare. Adolescentul se 
izolează de prieteni și familie și poate manifesta unele tulburări de comportament. De cele mai dese 
ori înainte de a săvârși actul de sinucid, adolescentul consumă alcool sau substanțe narcotice.  

Concluzii 
 Suicidul la adolescenți reprezintă o formă de manifestare a comportamentul care poate avea 
consecințe letale. Cele mai frecvente cazuri sunt la adolescenții de 13-16 ani.  La etapa actuală nu 
există norme școlare care să menționeze şi să interzică explicit această formă de comportament. 
Problema nu e deloc simplă din considerentul că suicidul interferează cu accidentele şi omorurile. 
În plus, suicidul poate fi cauzat de mai multe împrejurări și se poate manifesta în multiple situații. În 
cazul suicidelor cu sfârșit letal fapta se califică ca deces din lipsă de precauție în situație specifică.  
 Pentru a preveni cazurile de suicid și a tentativelor de suicid este important de a crea medii de 
învățare în care adolescenții să poată comunica și să-și formeze prieteni. Activitățile de grup și 
colaborative vor permite instaurarea unui echilibru emoțional și afectiv axat pe relația afectivă de 
sprijin, iar în astfel de condiții problemele de frustrare devin neimportante. Un rol important revine 
acțiunilor psiho-profilactice, re-orientării profesionale și re-localizarea bolnavilor psihici.         
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SARCINILE DE PREGĂTIRE A PRICINII CIVILE  
PENTRU DEZBATERILE JUDICIARE 
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Rezumat. În acest articol au fost analizate sarcinile de pregătirea a pricinii pentru dezbaterile judiciare în 
lumina art. 183 din Codul de procedură civilă al RM. Au fost elucidate modalitatea realizării lor prin scopurile 
acestei faze a procesului civil. 

Am evidențiat și acele imperfecțiuni existente în legislația procesuală civilă privind sarcinile și scopurile 
etapei date a procesului civil. O deosebite atenția a fost acordat scopului ,, evaluarea oportunităților de soluționare 
a litigiului prin mediere,”care a fost relativ recent introdus în Codul de procedură civilă al RM. 

 
Abstract. In this article we analise the tasks of preparing the case for judicial debates in light of Art. 183 of 

the Code of Civil Procedure of RM. We have been elucidated how they can be achieved through the goals of this 
phase of the civil process. 

We have also highlighted those imperfections in the civil procedural law regarding the tasks and purposes of 
this stage of the civil process. Special attention was paid to the "assessment of mediation opportunities", which was 
relatively recently introduced in the Civil Procedure Code of the Republic of Moldova. 

 
Pregătirea pricinii pentru dezbateri judiciare este a doua fază a procesului civil, care începe 

imediat după intentarea procesului civil, care constă dintr-un ansamblu de acte procedurale 
îndeplinite de judecător și de alți subiecți procesuali până la declanșarea dezbaterilor judiciare 
pentru a asigura judecarea justă și promptă a cauzei civile. Aceste două sarcini judecarea „justă” 
și ,,promptă” a pricinii civile coincide cu sarcinile procesului civil în general. Neîndeplinirea 
actelor de procedură intrinseci pregătirii pricinii pentru dezbateri ar putea duce la tergiversarea 
celei de-a treia fază a procesului civil ,,Dezbaterile judiciare” și la comiterea erorilor judiciare. 

Caracterul obligatoriu al fazei analizate derivă din aceea că actele de pregătire au loc în 
toate categoriile de pricini civile, independent de complexitatea lor și importanța lor socială, 
numărul probelor administrate și de alți factori. Într-o anumită măsură aceasta este determinată 
de însăși logica desfășurării procesului în prima instanță: dacă intentarea procesului dă un impuls 
dezvoltării tuturor raporturilor procesuale civile, atunci pregătirea pricinii pentru dezbateri 
judiciare creează toate condițiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor generale ale procesului 
civil, prevăzute în art.4 din CPC, prin îndeplinirea scopurilor speciale stipulate în art. 183 din 
Codul de procedură civilă al RM. O excepție de la regula generală este procedura în ordonanță, 
în care lipsește această fază datorită inexistenței dezbaterilor judiciare, care la rândul ei, rezultă 
din caracterul nelitigios al cerințelor examinate în procedura în ordonanță. 1  Totuși prin 
specificul reglementării ei, procedura în ordonanță îndeplinește o anumită funcție în realizarea 
sarcinilor generale ale procesului civil (art.4 din CPC). 

Potrivit art. 183 alin. (1) și (2) din Codul de procedură civilă al RM: (1) după ce primeşte 
cererea de chemare în judecată, judecătorul pregăteşte pricina pentru dezbateri judiciare pentru a 
asigura judecarea ei justă şi promptă. (2) Pregătirea pentru dezbatere judiciară este obligatorie 
pentru orice pricină civilă şi are ca scop: a) precizarea legii care urmează a fi aplicată şi 
determinarea raporturilor juridice dintre părţi; b) constatarea circumstanţelor care au importanţă 
pentru soluţionarea justă a pricinii; c) stabilirea componenţei participanţilor la proces şi 
implicarea în proces a altor persoane; d) prezentarea de probe; e) evaluarea oportunităţilor de 
soluţionare a litigiului prin mediere. Astfel, legislatorul a stabilit mai multe scopuri în vederea 
realizării sarcinilor judecării juste și rapide a cauzelor civile. Mai jos le vom supune analizei. 

Scopurile fazei pregătirii pricinii pentru dezbaterile judiciare sunt:  
a) precizarea legii care urmează a fi aplicată și determinarea raporturilor juridice dintre 

părți. Fiind diferit litigiul dintre părți instanței de judecată sau înaintată o cerință în ordinea 
procedurii speciale, judecătorul în mod preventiv va da o calificare juridică raporturilor juridice  

                                                 
1 Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации. Под. общ. ред. В. И. 
Нечаева, 4-е изд., прераб. и доп. Москва: Норма: ИНФРА-М,  2013, с. 293 
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între părțile în litigiu sau raporturilor material juridice în pricinile cu procedură specială. Această 
calificare rezidă în atribuirea raporturilor materiale juridice la obiectul de reglementare a unei 
ramuri de drept: raporturi juridice civile, de muncă, familiale, funciare, locative, ecologice, 
administrative etc. Determinarea raporturilor juridice la această fază are caracter obligatoriu, 
deoarece calificarea definitivă o face instanța la etapa deliberării hotărârii. 

Aprecierea inițial eronată a raporturilor materiale juridice poate conduce la soluționarea 
greșită a pricinii civile și tergiversarea examinării ei, dat fiind faptul că este dată inițial o direcție 
greșită. De calificarea corectă a raporturilor materiale juridice la această fază, depinde și 
soluționarea corectă a anumitor chestiuni procesuale. Spre exemplu, stabilirea cazurilor când 
urmează a fi ordonată căutarea pârâtului (art.109 CPC); determinarea pricinilor ce se judecă de 
urgență (art.192 din CPC) etc. Este evident că aprecierea corectă a raporturilor materiale juridice 
depinde de nivelul de pregătire juridică a judecătorului.  

Totuși pentru a fi determinat inițial corect raportul material juridic, urmează a se ține cont 
de două reguli: 

- să fie concretizate deplin circumstanțele pricinii civile, deoarece de aceasta depinde și 
determinarea normelor materiale care reglementează raporturile juridice între părți. Astfel, 
scopurile pregătirii pricinii pentru dezbaterile judiciare stipulate în art. 183 alin. (2) lit. a) din 
CPC și cel prevăzut în art. 183 alin. (2) lit. b) din CPC sunt interdependente; 

- să fie precizat dacă norma juridică materială  poate fi aplicată raportului material juridic, 
astfel nu va putea fi aplicat actul administrativ normativ dacă a fost anulat de instanța de judecată 
pe calea excepției de ilegalitate; nu va fi aplicată legea care a fost abrogată sau declarată 
neconstituțională. Dacă definitiv prin hotărârea judecătorească instanța de judecată nu a aplicat 
legea care trebuia a fi aplicată sau a aplicat o lege care nu trebuia să fie aplicată, instanța de apel 
sau de recurs va casa sau modifica hotărârea astfel pronunțată de prima instanță. 

b) constatarea circumstanțelor care au importanță pentru soluționarea justă a pricinii – 
reprezintă determinarea de judecător a obiectului probației. Părțile indică circumstanțele de fapt  
pe care își întemeiază pretențiile  sau obiecțiile lor, însă definitiv obiectul probației este 
determinat de către instanța de judecată (art.118 alin. (3) din CPC). 

Sursele din care se formează obiectul probației sunt: normele materiale juridice; temeiul 
acțiunii civile (indicat în cererea de chemare în judecată) și obiecțiile pârâtului (indicate în 
referință). În ceea ce privește norma materială juridică ce reglementează raportul juridic, aceasta 
conține anumiți indici, în particular în ipoteza ei, referitor la circumstanțele care trebuie dovedite 
în proces. 

Redacția art. 183 alin. (2) lit. b) din CPC care reglementează scopul analizat al pregătirii 
pricinii pentru dezbaterile judiciare, conține expresia ,,constatarea” circumstanțelor. Însă acest 
cuvânt este impropriu fazei date a procesului civil pentru că circumstanțele sunt constatate prin 
hotărâre, dar inițial judecătorul doar le determină printr-o concretizare, ca mai apoi să le constate 
odată cu soluționarea fondului pricinii. Prin urmare, recomandăm legiuitorului substituirea 
cuvântului ,,constatarea” cu ,,concretizarea”. 

c) stabilirea componenței participanților la proces și implicarea în proces a altor persoane 
Pornind de la analiza raportului material litigios la faza pregătirii pricinii pentru dezbaterile 
judiciare judecătorul va stabili subiecții acestuia precum și a altor persoane care trebuie să 
participe la proces reieșind din specificul ordinii de examinare a pricinii civile. În vederea 
realizării scopului analizat judecătorul îndeplinește următoarele acte: 

- introduce în proces anumite persoane la cererea acestora, la cererea participanților la 
proces, sau în cazurile prevăzute de lege și din oficiul instanței (intervenienți principali, 
intervenienți accesorii, coreclamanți, copârâți). 

- înștiințează la cererea participanților la proces sau din oficiul instanței, pe toți 
coreclamanții și copârâții despre posibilitatea de a interveni în proces, dacă constată temeiurile 
coparticipării procesuale obligatorii (art. 62 alin. (2) din CPC). De asemenea, dacă stabilește că 
există persoane care pot să înainteze propriile pretenții asupra obiectului litigiului între părțile 
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inițiale, instanța este obligată să înștiințeze persoanele în cauză despre procesul pornit și să le 
explice dreptul lor de a interveni în proces prin înaintarea unei acțiuni (art.65 alin. (11) din CPC). 

- atrage în proces interpretul și specialistul (art. 199, art. 230 CPC) sau a expertului ori a 
martorului pe calea ordonării expertizei și a admiterii audierii martorilor, precum și a altor 
persoane care contribuie la buna înfăptuire a justiției cum ar fi a reprezentantului în cazurile 
prevăzute în art. 77 din CPC. Implicarea în proces a altor persoane nu presupune că instanța de 
judecată poate dispune înlocuirea părții care figurează greșit în proces. Odată cu excluderea, prin 
Legea nr. 244-XVI din 21.07.2000 a prevederilor art. 64 din CPC, potrivit cărora instanța de 
judecată cu acordul reclamantului putea dispune înlocuirea părții care figurează greșit în proces, 
instanța de judecată nu mai poate dispune înlocuirea părții care figurează greșit în proces. În 
acest sens, în pct. 44 din Hotărârea Plenului CSJ nr.5 din 17.11.2014 cu privire la actele 
judecătorului în faza intentării procesului civil și pregătirii pricinii pentru dezbateri, în cazul în 
care se constată că acțiunea a fost depusă de reclamantul necorespunzător sau că acțiunea nu este 
îndreptată împotriva unei persoane care trebuie să răspundă în acțiunea dată, acesta va constitui 
temei de respingere a acțiunii. 

În cazurile stabilite de lege, instanța de judecată va soluționa problema introducerii în 
proces a autorității publice competente pentru a depune concluzii (art. 74 din CPC). 

d) prezentarea de probe. De regulă, probele se prezintă la faza pregătirii pricinii pentru 
dezbaterile judiciare, pe lângă cele prezentate de reclamant odată cu depunerea cererii de 
chemare în judecată. În încheierii privind pregătirea pricinii pentru dezbaterile judiciare 
judecătorul stabilește termenul de prezentarea a probelor. Potrivit art. 122 alin. (4) din CPC, ,,Se 
consideră inadmisibile probele ce nu au fost prezentate de participanţii la proces până la data 
stabilită de judecător, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 204 şi art. 372 alin. (1).” Astfel, dacă 
participanții la proces nu prezintă probele în termenul astfel stabilit, probele vor fi considerate 
inadmisibile. 

Probele sunt colectate și prezentate de către părți și de alți participanți la proces. 
Reclamantul prezintă probele de la momentul înaintării acțiunii în instanța de judecată precum și 
până la data stabilită de judecător în încheierea de pregătire a pricini pentru dezbateri judiciare. 
Pârâtul prezintă probele necesare odată cu prezentarea referinței (art. 186 alin. (1) din CPC). 
Rolul instanței de judecată este doar de a acorda ajutorul său participanților la proces în adunarea 
și prezentarea probelor necesare, cum ar fi: reclamarea probelor (art. 119 alin. (1) și (2) al CPC); 
delegațiile judecătorești (art. 125 al CPC) etc. Instanța de judecată primește probele prezentate de 
participanții la proces și în baza cererilor înaintate, expediază citațiile martorilor, demersurile 
pentru obținerea probelor etc. De regulă, legea procesuală nu admite ca probele să fie prezentate 
din inițiativă instanței de judecată. Însă, în unele cazuri expres prevăzute de lege și instanța de 
judecată poate dispune prezentare de probe. De exemplu, în cazul necorespunderii vădite a 
valorii indicate a acțiunii valorii ei reale, judecătorul poate dispune, pentru stabilirea ei, 
efectuarea expertizei din contul reclamantului (art. 87 alin. (2) din CPC); ordonarea expertizei de 
constatare a stării psihice (art. 305 din CPC). Dacă probele prezentate în instanța de judecată nu 
sunt suficiente, instanța este în drept de a propune părților prezentarea probelor suplimentare. 

e) evaluarea oportunităților de soluționare a litigiului prin mediere. La această fază a 
procesului civil judecătorul ia măsuri pentru concilierea părţilor, explică părţilor dreptul de a 
recurge la mediere, le informează despre esenţa, avantajele şi efectele medierii sau le propune să 
participe la o şedinţă de informare cu privire la soluţionarea litigiilor prin mediere (art. 185 alin. 
(1) lit. d) din CPC). 

Medierea reprezintă modalitatea de soluţionare alternativă a litigiilor pe cale amiabilă, în 
cadrul unui proces structurat, flexibil şi confidenţial, cu asistenţa unui sau mai multor mediatori.  
Mediator este acea persoană terţă, atestată în condiţiile Legii cu privire la mediere nr. 137 din 
03.07.2015,1 care asigură desfășurarea procesului de mediere în vederea soluționării litigiului 
dintre părți. Unele din avantajele medierii sunt: costuri mai mici, simplitatea procedurii, 
                                                 
1 Legea cu privire la mediere nr. 137 din 03.07.2015. Publicat:  21.08.15 în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova nr. 224-233/445. 
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mediatorul este ales de părți, termen mai mic de soluționare a litigiului ș.a. În particular, 
reclamantul va fi în drept de a-i fi restituită taxa de stat achitată la înaintarea acțiunii, dacă 
procesul civil va înceta în legătură cu confirmarea tranzacției încheiate în procesul de mediere. 

Conform art. 21 alin. (1) din Legea cu privire la mediere, medierea poate fi iniţiată de către 
oricare dintre părţi, din proprie iniţiativă, precum şi la recomandarea autorităţilor publice, 
instanţelor judecătoreşti sau organului de urmărire penală. Prin urmare, inițierea medierii în 
condițiile prezentei legii constituie temei pentru suspendarea procesului civil de la data semnării 
contractului de mediere (art. 260 alin. (1) lit. f) din CPC și art. 21 alin. (7) din Legea cu privire la 
mediere). 

Dacă medierea a încetat prin semnarea de către părți a tranzacției aceasta este obligatorie 
pentru părți și se execută benevol în termen de 20 de zile, dacă părțile nu au stabilit altfel. Însă 
dacă, tranzacția nu a fost executată benevol, pentru a fi pasibilă de executare silită, la solicitarea 
părții interesate, tranzacția este confirmată de către instanța de judecată. Astfel, procesul civil 
suspendat este reluat de instanța de judecată după finisarea medierii, care încetează și în alte 
cazuri prevăzute în art. 23 din Legea cu privire la mediere. 
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 Abstract: The application of pre-trial arrest is not only under radar of legal doctrine of European countries. 
This issue has lately gained a legal and political touch. This fact is determined by multiple factors, including, by the 
need to protect the rights of certain vulnerable groups such as minors, by the need to decrease prison population 
and by other factors. The European Court of Human Rights, in its rich case-law concerning Article 5 of the 
Convention has traced certain guiding lines in regard to the requirements and the limits of applying the pre-trial 
arrest, giving priority to the presumption of freedom as the landmark when examining a concrete situation. The 
Court negatively appreciates the exclusive use of formal reasons or mere citation of legal texts at the issuance of 
judicial rulings regarding the application of pre-trial arrest. The need to specify the grounds for arrest depends on 
the duration of this specific measure. The Court has acknowledged multiple deficiencies in the Moldovan legal 
system in the area of applying the pre-trial arrest. Such deficiencies targeted both the legal norms applied in this 
field and the instituted practice. It is a well-established fact that the national system faces numerous problems, such 
as: the reasoning of court rulings, nonuniform interpretation of the legislation by judges when applying pre-trial 
detention, breaching the obligation to act diligently in relation to the arrested persons, hesitation to review the 
entirety of evidence pool for confirming the need for pre-trial detention, the lack of communication between the 
client and the defence attorney, the problem of defence attorney’s access to the case-file documents, the lack of a 
thorough information about all charges brought against the person. Some researches carried out in the Republic of 
Moldova acknowledged that the issue of pre-trial detention is still a systemic one although efforts have been made to 
greatly decrease the problems in this segment of criminal procedure. 
 Keywords: arrest, human rights ,Convention, measure, problems, presumption ,criminal procedure. 
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 Rezumat: Aplicarea arestării preventive se află nu doar în vizorul doctrinei juridice din țările europene, 
aceasta problemă căpătând, în ultimul timp, o tentă politico-juridică. Faptul dat este determinat de mai mulți 
factori, inclusiv de necesitatea protejării drepturilor unor grupuri vulnerabile cum sunt minorii, de necesitatea 
diminuării populației penitenciare ș.a. Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în bogata jurisprudență privind 
materia art. 5 al Convenției, a trasat anumite linii directoare în ceea ce prive ște condițiile și limitele aplicării 
arestării preventive, plasând pe primul plan prezumția libertății ca punct de reper la examinarea unei situații 
concrete. Curtea apreciază negativ utilizarea în exclusivitate a unor temeiuri formale sau citarea unor texte de lege 
la emiterea hotărârilor judecătore ști de aplicare a arestării. Necesitatea concretizării temeiurilor de arestare este 
în funcție de durata aplicării măsurii date. Curtea a constatat mai multe deficiențe în materie de aplicare a arestării 
în sistemul de drept al Republicii Moldova. Acestea se refereau atât la normele juridice aplicate în domeniu, cât și 
la practica instituită. Este un fapt constatat că sistemul național se confruntă cu mai multe probleme, cum ar fi: 
motivarea hotărârilor judecătore ști; interpretarea neuniformă a legii de către judecători la aplicarea arestării; 
încălcarea obligației de acționa cu diligență în cazul persoanelor arestate; ezitarea de a examina totalitatea de 
probe în confirmarea necesității arestării, lipsa comunicării clientului cu avocatul; problema accesului avocatului 
la materialele dosarului, lipsa informării complete despre toate acuzaţiile aduse.  
 Cuvinte cheie: arest, drepturi ale omului, Convenţie, măsură, probleme ,prezumpţie, procedură penală. 

 
Introducere 

 Dispunerea detenției se fundamentează în aspect normativ pe Codul de procedură penală al 
Republicii Moldova. Potrivit art. 7 al Codului de procedură penală al RM, hotărârile Curții 
Europene a Drepturilor Omului sunt obligatorii pentru organele de urmărire penală, procurori și 
instanțele de judecată, iar hotărârile Plenului Curții Supreme de Justiție poartă un caracter de 
recomandare. În mod firesc, la adoptarea hotărârii privind aplicarea detenției, instanțele naționale 
trebuie să aplice standardele impuse de Convenția Europeană a Drepturilor Omului: legalitatea 
detenției; existenţa unei bănuieli rezonabile; prezența unui risc; proporționalitatea, 
rezonabilitatea și necesitatea aplicării detenției şi, în sfârșit, posibilitatea aplicării măsurilor 
alternative detenției. În cadrul unor cercetărilor realizate în Republica Moldova se constată că 
problematica arestării preventive se menține ca una de sistem, chiar dacă au fost depuse eforturi 
de a reduce la maximum problemele pe acest segment al procedurii penale.1  

 
Rezultate și reflecții 

 Jurisprudența națională confirmă că, instanțele de fond şi apel diferit aplică legea, relevând 
o practică diferențiată în cazurile de condamnare la pedeapsa cu închisoare cu executare - în 
unele cazuri dispunând reținerea inculpatului imediat din sala de judecată, iar în alte cazuri, 
executarea pedepsei fiind dispusă ulterior, din momentul reținerii, deși uneori, la momentul 
pronunțării deciziei Curţii de Apel, inculpatul se află în sala de judecată. Dilema stabilită 
abordează problema legalității detenției persoanei imediat din sala de judecată, după pronunțarea 
soluției de condamnare la închisoare cu executare de către instanța de fond şi apel. Deşi 
chestiunea relevată provoacă neclarități la judecarea cauzei penale în instanța de apel, confuziile 
persistă şi la judecarea cauzei în fond, la condamnările cu închisoarea (cu executare), inclusiv 
când până atunci n-au fost aplicate careva măsuri preventive către inculpat. 
 Problematica este generată de neclaritatea prezentă atât în prevederile legale 
(procesual-penale), cât şi în actele judecătorești prin care se aplică pedeapsa închisorii. 
Respectiv, urmează a fi definită detențiunea aplicată inculpatului prin sentința instanței de fond 
sau decizia curții de apel ca: 1. măsură preventivă sub formă de arest sau  2. măsură de 
pedeapsă cu închisoarea care urmează a fi pusă în aplicare imediat din momentul pronunțării 
(adică din sala de judecată). Exigența care se impune în ambele cazuri este că, instanța în 
motivarea sentinței (sau deciziei) urmează să determine calitatea detenției aplicate către inculpat 
(imediat din sala de judecată), pe motiv că aceasta în ambele sale varietăți (măsura preventivă 
sau măsură de pedeapsă) generează şi efecte distincte. 
 Prin urmare, dacă e să ne referim la detenție ca şi arest, conform prevederilor procesual 
penale, alin. (4) art.25 al Constituției RM, art. 5 CoEDO, acesta urmează a fi contestat prin recurs, 
unei instanțe ierarhic superioare, care în termeni scurți urmează să se expună asupra legalității 

                                                 
1 Arestarea preventivă în Republica Moldova şi în ţările europene/cercetare comparativă. Chişinău, Cartier 2014. 
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aplicării arestului (3 zile) - perspectivă greu de conceput, dacă e să ne referim la aplicarea  acestui 
arest prin decizia curții de apel care privește condamnarea la închisoare. Se înţelege că, măsura 
preventivă poate va fi modificată nu doar în faza pronunţării sentinţei de către instanţa de fond, 
dar şi în cadrul examinării cauzei în ordine de apel, până la adoptarea deciziei. În aşa caz 
încheierea instanţei de apel privind aplicarea măsurii preventive tot poate fi contestată cu recurs la 
CSJ. 
 Cât privește instanțele de fond, care aplică astfel arestul (prin sentință imediat după 
pronunțare)- acestea faptic nu acceptă contestarea respectivei măsuri preventive prin recurs în 
termeni legali, refuzând expedierea recursului (la fel în termen legal de 24 de ore) la Curtea de 
Apel, contrar prevederilor art. 311 alin. (3) cod proced. pen. cu argumentul că, termenul de atac al 
sentinței n-a ajuns la scadență. Se crede că, pct. 5) art. 395 cod proc. pen. stabilește că, judecătorul 
trebuie să menționeze în sentință şi dispoziția sa măsura preventivă care se va aplica inculpatului 
până când sentința va deveni definitivă, iar actul prin care se aplică această măsură este o încheiere 
motivată care poate fi contestată separat de fond şi în termeni scurți. Noi nu putem vorbi despre o 
Încheiere în acest sens, deoarece la aplicarea detenției ca şi măsura preventivă (până la rămânerea 
definitivă a sentinței), astfel de încheieri nu se emit, totodată, nu putem menționa nici faptul că 
aceasta s-ar contesta odată cu fondul cauzei. 
 Dacă, însă detenția după condamnarea în primă instanță sau apel se aplică ca şi măsură de 
pedeapsă, garanțiile art. 5 para. (3) CoEDO şi ale art. 25 alin. (4) din Constituţie nu sunt 
aplicabile, totodată, nefiind necesară motivarea detenţiunii. 
 Problema legislaţiei naţionale în acest context este că, prevederile procesual-penale parcă 
ar sugera că, sentinţa cu închisoarea se pune în executare doar după ce devine definitivă (art. 466 
alin. (1) cod proced. pen.), iar până la devenirea definitivă urmează a fi emis mandat de arest 
(art. 186 alin. (11) cod proced. pen.). Totodată, la nivelul CSJ nu exista o poziţie bine conturată 
dacă se va emite sau nu mandat de arest pentru perioada de la adoptarea sentinţei în primă 
instanţă şi până la pronunţarea deciziei instanţei de apel. 
 Respectiv, dacă ne referim la judecarea cauzei penale în instanţa de apel şi aplicarea 
detenţiei la această etapă procesuală, potrivit aceloraşi prevederi legale, hotărârile instanţei de 
apel rămân definitive la data pronunţării deciziei în apel (alin. (3)).Prin urmare, aplicarea 
detenţiei în instanţa de apel, imediat după pronunţare ca şi măsură de pedeapsă legal poate fi 
acceptabilă, circumstanţă care, însă, nu scuteşte instanţa de exigenţa definirii în partea motivată 
a calităţii detenţiei aplicate imediat din sala de judecată.  
 Caracterul diferențiat al momentului de aplicare a detenției, expus de Curţile de Apel în 
decizii (din sala de judecată sau din momentul reținerii inculpatului/condamnatului) atestă o lipsă 
a previzibilității soluțiilor instanței în anumite cazuri, deşi acestea se întemeiază pe aceleași 
prevederi legale, respectiv lipsind o aplicare uniformă a legii. 
 Or, în deciziile adoptate ale Curţii de Apel nu există argumente plauzibile care ar avantaja 
opțiunile selectate de instanța de apel (de aplicare a detenției din sala de judecată sau din 
momentul reținerii).  
 Prin urmare deşi, potrivit art. 3 al Legii nr.780 privind actele legislative, actul legislativ 
trebuie să respecte condiţiile legalităţii, accesibilităţii, preciziei, prevederile procesual penale, 
după noi, corespunzând acestor rigori, soluţiile adoptate de instanțele de apel în aceste cazuri (în 
baza aplicării acelorași norme precise) rămân arbitrare, haotice, finalmente materializând 
conceptul de justiție selectivă, cu standarde duble. Respectiv, rămân incerte şi criteriile din care 
reiese instanța de apel după deliberare, optând pentru reținerea din sala de judecată sau pentru 
reținerea ulterioară de către organele competente. După noi, reținerea ulterioară a 
inculpatului/condamnatului pentru executarea pedepsei cu închisoare, îl favorizează în 
eschivarea de pedeapsa penală, în comiterea altor infracțiuni, face mai dificilă şi tardivă 
executarea hotărârii judecătorești. 
 Or, obiectiv se cunosc cazuri de plecare (fugă) a inculpatului din sala de judecată-până 
sau imediat după pronunțarea, de regulă a sentințelor de condamnare la închisoare cu 
executare, ulterior fiind întreprinse eforturi suplimentare în vederea identificării şi reținerii.  
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 Lăsarea în libertate a condamnatului la închisoare cu executare, aflat în sala de judecată, 
deseori către acesta nefiind aplicată careva măsură preventivă, rămâne neclară, nejustificată atât 
legal, cât şi practic. Dacă e să comparăm aplicarea detenției de către curțile de apel ca şi măsură 
de pedeapsă cu aplicarea detenției ca şi arest preventiv, putem menționa  că, prima formă a 
detenţiei apare ulterior procesului de administrare şi apreciere a întregului material probator, 
totodată, fiind conștientizată semnificația caracterului executoriu a soluției adoptate şi se prezintă 
mai oportună în formula de aplicare imediată - oportunitate uneori ignorată de curțile de apel. 
Mai mult, în cazuri concrete se constată cu certitudine că inculpatul după condamnarea sa în 
instanța de fond (de ex.: în baza art. 201/1 cod penal ca şi act de rebeliune a purces la comiterea 
noilor agresiuni în privința părţii vătămate), circumstanță recunoscută chiar de inculpat în fața 
instanței de apel şi confirmată prin proba cu acte. Prin urmare, deşi această conduită a 
condamnatului a determinat instanța de apel să-i aplice pedeapsa cu închisoarea, instanța n-a dat 
dovadă de suficientă perseverență pentru a pune în executare imediată măsura de pedeapsă prin 
reținerea acestuia din sala de judecată, partea vătămată în acest caz fiind în imposibilitatea 
revenirii acasă până la reținerea ulterioară a inculpatului. 

 
Concluzii 

 Or, anume etapa de aplicare a detenției din sala Curții de Apel în baza unei condamnări 
la închisoare cu executare poate exclude riscul prejudicierii standardelor impuse de Convenția 
Europeană a Drepturilor Omului cu privire la legalitatea detenției; existența unei bănuieli 
rezonabile; prezența unui risc; proporționalitatea, rezonabilitatea și necesitatea aplicării 
detenției, posibilitatea aplicării măsurilor alternative detenției… 
Prin urmare, ne dorim să credem că CSJ va  grăbi unificarea jurisprudenței pe dimensiunea 
enunțată, în felul în care de către Curţile de Apel să fie dispusă reținerea imediată a 
condamnatului (din sala de judecată) în cazul condamnării acestuia la închisoare cu executare. 
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 Rezumat. Lucrarea reprezintă o trecere în revistă a actualităţii domeniului ecologic în lume şi inclusiv 
pentru Republica Moldova. Autorii prezintă scurte repere ale proiectelor internaţionale pentru asigurarea 
sistemului ecologic pentru Republica Moldova, strategia şi planl guvenului care consolidează actualitatea şi 
importanţe domeniului. În context sunt prezentate elementele teoretice ale tipologiei riscurilor ecologice, 
gestionarea durabilă, avantajele riscului şi prevenirea lor.  
 Cuvinte cheie: risc, mediu, management 
 
 Summary. This paper is a review of the timeliness range ecological in the world, including the Republic of 
Moldova. The authors present short landmarks of international projects for providing ecological system for 
Moldova, strategy and planl Guven which enhances the timeliness and importance of the field. In context we are 
presented theoretical elements of typology ecological risks, sustainable management, benefits and risk preventing 
them. 
 Keywords: risk, medium management 

 
Introducere 

Fundamentul riscului managerial este fondat de expunerea la un pericol potențial a 
oamenilor, mediului şi bunurilor. Managementul mediului este asigurat în condiţiile actuale atât 
de activitatea industrială cât şi de activităţile umane. Prin urmarea o necesitate a integrării 
obiectivelor economice cu cele ecologice pentru protecția mediului şi reducerea riscurilor 
ecologice, constituie un fundament al conceptului de management al mediului riscurilor 
ecologice şi o preocupare majoră actuală a societăţilor moderne. 

 
Rezultate şi discuţii 

Problema riscurilor ecologice a devenit importantă atât la nivel micro cât şi la nivel 
macroeconomic. În procesul de identificare a problemelor legate de protecţia mediului şi 
eliminarea riscurilor ecologice s-a constat că doar o abordare globală va putea soluţiona 
preocuparea. În condiţiile în care dorim să protejăm resursele naturale ca apa, aerul, solul, flora 
şi fauna, etc. riscul ca un stat să lupte individual este de a lupta cu „morile de vânt” adică de a 
lupta în zadar. Conştientizarea gravităţii problemei ecologice, dar şi cunoaşterea profundă a 
sensurilor noţiunilor de bază a protecţiei mediului sunt cheia de succes în procesul de identificare 
şi soluţionare a riscurilor ecologice. Este evident că eliminarea riscurilor ecologice necesită 
cheltuieli, investiţii durabile, etc., ceia ce nu poate să realizeze din punct de vedere economic 
fiecare stat. In acest caz s-a interveni în plan mondial la stabilirea priorităţilor şi principiilor de 
bază pentru toată comunitatea în privinţa preocupărilor ecologice.  Astfel în anul 1972 a 
Stockholm a fost organizată Conferinţa ONU şi una dintre problemele actuale abordate a fost, 
problema mediului înconjurător. În rezultatul discuţiilor s-au formulat principiile de bază ale 
cooperării ecologice internaţionale. Principiul de bază reprezintă dreptul unui stat de a utiliza 
propriile resurse naturale în conformitate cu politicile naţionale în domeniul ecologiei. În aceste 
condiţii statul este singurul responsabil pentru rezultatele activităţilor din interior, care pot afecta 
mediul înconjurător sau alte state din jur. La acest capitol putem afirma că Politicile Republicii 
Moldova nu în totalitate corespund principiilor intereselor ecologice internaţionale.  

Dintre toate ameninţările în adresa umanităţii anume problema ecologică din lumea 
contemporană este cea mai importantă. Desigur, multe dintre probleme ecologice pot fi rezolvate 
în cadrul unei anumite regiuni sau ţări, însă pe o scară globală securitatea ecologică a planetei 
poate fi soluţionată numai prin acţiuni coordonate comune ale popoarelor și ţărilor. Însă 
conştientizarea giganţilor economici despre pericolele ecologice globale a trezit solidaritatea de 
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ase implica mai mult în soluţionarea problemelor legate de riscurile ecologice. Astfel sunt 
înfiinţate de către Organizaţia Naţiunilor Unite o serie de întreprinderi internaţionale şi secţii cu 
segmente specifice în studierea, identificare, monitorizarea şi soluţionarea problemelor ecologice 
la nivel internaţional. Asigurarea riscurilor ecologice ţine de mai multe domenii: cel al mediului 
înconjurător, cel al sănătăţii, cel al industriei,cel al patrimoniului, etc. 

 
Organizaţiile ecologice internaţionale şi domeniile lor de activitate 

 
UNEP- United Nations 
Environment 
Programme 

Este un program al Organizaţiei naţiunilor 
Unite pentru protecţia mediului înconjurător 
care contribuie la facilitarea cooperării 
internaţionale în vederea soluţionării 
problemelor de protecţie a mediului 

 
UNESCO - United 
Nations Educational, 
Scientific and 
Cultural Organization 

Este o organizaţie internaţională specializată 
a Organizaţiei Naţiunilor Unite ce are scopul 
examinării relaţiei dintre om şi natură. 

 
FAO - Food and 
Agriculture 
Organization of the 
United Nations 

Este o organizaţe a Naţiunilor Unite cu 
preocupări dedicate îmbunătăţirii proceselor 
de producţie și de prelucrare a produselor 
agricole, de pescuit și de silvicultură 

 
WHO- World Health 
Organization 

Este o organizaţie internaţională care are rolul 
de a menţine şi coordona situaţia sănătăţii 
populaţiilor asociată cu mediul înconjurător 

 
UNIDO- United 
Nations Industrial 
Development 
Organization 

Organizaţie în cadrul organizaţiei Naţiunilor 
Unite care are drept scopt asigurarea 
dezvoltării industriale la nivel internaţional 

 
AIEA - International 
Atomic Energy 
Agency 

Este o organizaţie obştească internaţională 
care este axată pe dezvoltarea normelor de 
siguranţă și de protecţie împotriva radiaţiilor 

 
 
În Republica Moldova, în domeniul mediului, activează cca 450 organizaţii 

neguvernamentale, cu care Ministerul Mediului şi instituţiile subordonate acestuia colaborează 
permanent în baza unui Memorandum de colaborare. Conform acestui document atât Ministerul, 
cât şi ONG-urile se obligă să asigure transparenţa şi participarea largă a publicului la procesul 
decizional în domeniul protecţiei mediului.  

În perioada 2007-2015 a funcţional Programul naţional de asigurare a securităţii ecologice 
care a avut ca scop asigurarea securităţii ecologice a statului prin diminuarea riscurilor ecologice, 
prevenirea impactului negativ asupra mediului înconjurător şi sănătăţii populaţiei, inclusiv în 
context transfrontalier, perfectarea bazei legislative şi sistemului instituţional etc. Asigurarea 
securităţii ecologice a realizat următoarele obiective: 
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- perfectarea cadrului naţional racordat la Directivele Europene; 
- elaborarea şi realizarea unor măsuri operative privind îmbunătăţirea calităţii mediului; 
- prevenirea consecinţelor negative asupra mediului; 
- optimizarea sistemului de control şi autorizare a utilizării resurselor naturale; 
- extinderea colaborării internaţionale; 
- integrarea cerinţelor ecologice în strategiile de dezvoltare a sectoarelor economiei naţionale 

etc. 
Cu toate acestea rezultatele atinse prin obiectivele Programului Naţional de asigurare a 

securităţii ecologice a avut rezultate scontate, inclusiv şi de efectele riscurilor de origine naturală 
(inundaţii). Asigurarea activităţii de securitate ecologică este asigurată de principiile priorităţii 
securităţii vieții şi sănătăţii populaţiei.  

Mulţi ecologişti sociali menţionează că calitatea vieţii înseamnă raportul între un individ şi 
mediul natural şi social. Calitatea vieţii este adesea definită "ca o totalitate de relaţii care leagă 
individul, societatea şi mediul natural, astfel încât fiecare dintre aceste elemente are un caracter 
şi necesităţile specifice". Totodată, calitatea mai superioară a vieţii presupune existenţa atât a 
calităţii înalte a mediului înconjurător, dar şi a uni mediu social bine organizat. Sub acest aspect 
am dori să menţionăm că atât în obiectivele cât şi principiile programului de securitate ecologică 
nu se regăseşte nici un aspect cu impact social pentru asigurarea calităţii vieţii omului. Oferirea 
unor posibilităţi de reducere a consumului şi cheltuielilor pentru resursele energetice, care 
constituie unul dintre factorii de risc al poluării mediului, consumatorul ar fi scutit de problema 
facturilor înfricoşătoare, totodată contribuind la diminuarea riscurilor ecologice. Conştientizarea 
importanţei problemei mediului a constituit drept scop al implementării diferitor programe, 
elaborării strategiilor, desemnării capitolelor în programe de guvernare, elaborarea planurilor 
strategice, etc.  

Menţionăm Programul de asistentă a ONU pentru Republica Moldova pentru perioada 
2013-2017, în care unul dintre capitolele prioritare reprezintă „Mediu, Schimbări Climatice şi 
Managementul Riscurilor”. Scopul programului îl constituie protecţia factorilor de mediu şi a 
ecosistemelor naturale, reglementarea şi utilizarea raţională şi durabilă a resurselor naturale şi 
minimalizarea impactului asupra mediului şi sănătăţii umane. 

În acelaşi context de importanţă este privită protecţia mediului şi de Strategia Naţională de 
Dezvoltare „Moldova 2020” care a recunoscut acest domeniu important pentru dezvoltarea 
social-economică a ţării.  

Inclusiv Acordul de Asociere prevede angajamente şi activităţi concrete asumate de 
Guvernul Republicii Moldova în domeniul protecţiei mediului. Unul dintre angajamente îl 
constituie integrarea mediului în alte politici sectoriale, promovarea dezvoltării economice verzi 
şi a eco-inovaţiilor.  

Totodată pe plan naţional este aprobată STRATEGIA de mediu pe perioada 2014-2023. 
Necesitatea apariţiei strategiei de mediu a for influențată de vectorul politic de integrare 
europeană al ţării noastre, de cerinţele actuale de aliniere a legislaţiei naţionale la prevederile 
directivelor Uniunii Europene şi de asigurare a unei dezvoltări durabile a ţării prin promovarea 
economiei verzi. Reieşind din descrierea situaţiei sistemului managerial şi instituţional al 
strategiei aparatul central al Ministerului Mediului are în subordine 7 instituţii cu funcţii de 
reglementare, de implementare a politicilor şi de control: Inspectoratul Ecologic de Stat, Agenţia 
pentru Geologie şi Resurse Minerale, Agenţia „Apele Moldovei”, Agenţia Naţională de 
Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice, Serviciul Hidrometeorologic de Stat, 
Serviciul Piscicol, Întreprinderea de Stat „Expediţia Hidrogeologică din Moldova”. De 
asemenea, Ministerul Mediului coordonează activitatea a 7 oficii şi a 2 unităţi de implementare: 
Oficiul „Finanţării de carbon”, Oficiul „Schimbarea climei”, Oficiul „Managementul Durabil al 
Poluanţilor Organici Persistenţi”, Oficiul „Ozon”, Oficiul „Biodiversitate”, Oficiul 
„Biosecuritate”, Oficiul „Prevenirea poluării mediului”, Unitatea de implementare a proiectelor 
de aprovizionare cu apă şi canalizare, Unitatea consolidată de implementare a proiectelor de 
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mediu. Dar cu regret instituţiile subordonate ministerului asigură implementarea politicilor 
elaborate de minister doar în câteva domenii ca:  

� gestionarea resurselor minerale,  
� resurselor de apă, 
� resurselor piscicole 

Pentru domeniile enumerate mai jos nu există o structură care să asigure implementarea 
acestor politici sectoriale 

� protecţia aerului,  
� solului,  
� biodiversitatea,  
� ariile naturale protejate de stat,  
� gestionarea deşeurilor şi a substanţelor chimice,  
� expertiza ecologică,  
� evaluarea impactului asupra mediului de la activităţile planificate, 
� evaluarea strategică de mediu,  
� autorizarea integrată de mediu,  
� atenuarea fenomenului schimbărilor climatice 
� etc. 

Posibilităţile asigurării realizării strategiei sunt în dificultate, iar soluţia o constituie 
implicarea persoanelor competente şi stabilirea planurilor operaţionale de scurtă durată pentru 
asigurarea realizării treptate a obiectivelor planificate. Conştientizarea problemelor mediului sunt 
evidente însă rezolvarea problemelor legate de acest domeniu strategic este pentru republica 
Moldova o problemă pe moment de neasigurat.  

Un alt document care asigură implicarea protecţiei mediului este PLANUL de acţiuni al 
Guvernului pentru anii 2016-2018. Drept obiective pentru anul 2017 sunt stabilite: 

- Elaborarea cadrului normativ necesar pentru crearea secţiilor ecologice în cadrul 
autorităţilor publice locale. 

- Integrarea acțiunilor de adaptare la schimbările climatice în politicile din domeniul 
energetic, agricol, sănătate, transport, silvicultură și gospodăria apelor. 

- Elaborarea și aprobarea proiectului legii privind protecția mediului. 
- Elaborarea și aprobarea Programului de dezvoltare a sistemului de monitoring ecologic 

integrat al calității componentelor de mediu. 
- Eficientizarea sistemului de control ecologic, de penalizare pentru contravențiile în 

domeniul mediului și de recuperare a prejudiciului cauzat mediului. 
- Elaborarea Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei dezvoltării durabile a 

sectorului forestier din Republica Moldova. 
- Elaborarea proiectului Codului Silvic (versiune nouă) 
- Crearea Sistemului informațional „Registrul produselor chimice de pe piața Republicii 

Moldova”. 
- Crearea Sistemului informațional în domeniul apelor „Cadastrului de stat al Apelor”. 
- Elaborarea studiului privind impactul cauzat de modificarea regimului hidrologic al 

cursurilor de apă din bazinele hidrografice asupra biodiversităţii. 
- Gestionarea durabilă, protecția și conservarea resurselor minerale utile, inclusiv a 

resurselor de petrol și gaze naturale. 
- Elaborarea cadrului strategic național în domeniul protecției aerului atmosferic. 
- Elaborarea și finalizarea Studiilor de fezabilitate pentru dezvoltarea infrastructurii de 

management al deșeurilor menajere solide în toate trei regiuni de dezvoltare din Republica 
M. 
Schimbările produse pe terra în ultima sută de ani, de natură economică, ecologică, socială, 

inovaţională sunt însoțite de numeroase riscuri nedorite. 
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Tipurile de riscuri 
Riscurile ecologice reprezintă o abordare a societăţii moderne, care a devenit o preocupare 

atât la nivel naţional cât şi internaţional. În concept teoretic riscurile de mediu includ: 
- riscuri asupra sănătății umane,  
- mediului,  
- bunurilor materiale. 

În dependenţă de sursa potenţialului de risc definim: 
- riscuri cronice (care poluează continuu cu cantităţi mici de substanţe toxice) 
- riscuri acute (aparent prin intermediul accidentelor, dar cu o concentraţie mare de substanţe 

toxice) 
După intensitate sunt: 

- riscuri suportabile 
- riscuri critice (fatale) 

Gestiunea riscurilor 
 Republica Moldova în contextul integrării în Uniunea Europeană este obligată să 
armonizeze strategiile naţionale în domeniu cu cele ale Comunităţii. Astfel în strategia Uniunii 
Europene pentru dezvoltare durabila ,,O Europa durabila pentru o lume mai bună”, se 
vorbeşte despre obiectivul global al comunităţii europene în dezvoltarea durabilă dar şi despre 
lărgirea acestui subiect la nivel internațional. Deci cu sau fără parafarea Acordului de Asociere 
suntem obligaţi ca ţară să întreprindem strategii şi programe durabile. În esenţă dezvoltarea 
durabilă include elementele politicilor sectoriale, asigurarea laturii calitative în domeniul 
agroalimentar, reducerea nivelului de poluare şi orientarea politicilor spre domeniile mai puţin 
dezvoltate. Dacă analizăm fiecare din aceste elemente cu siguranţă proiectul de îmbinare a 
tehnologiilor performante în construcţii au tangenţă cu fiecare din ele. În acest context 
considerăm oportun de deschis ca subiect actual pentru Republica Moldova, indiferent de a cui 
iniţiativă vine (din partea organelor guvernamentale sau din mediul privat de afaceri), important 
este cooperarea şi concentrarea tuturor partenerilor în asigurarea unui rezultate cu eficienţă şi 
eficacitate. Dacă rezultatele dezvoltării programelor durabile în contextual aplicării proceselor 
inovaţionale în domeniul construcţiilor în Republica Moldova vor avea succes atunci beneficiarii 
vor fi atât statul cât şi consumatorii. 

 
Figura 1 Ciclul de planificare durabilă pentru gestionarea riscurilor 
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Cunoaşterea şi gestionarea riscurilor ecologice ţine de elementele managementului şi în 
deosebi de planificarea durabilă. Planul de management pentru gestionarea riscurilor, reprezintă 
documentul care stabileşte scopul, riscurile şi acţiunile necesare pentru a preveni, evita sau 
soluţiona situaţiile de risc. Planificarea durabilă pentru gestionarea riscurilor ecologice este 
reprezentată sub forma unui proces în figura 1.  

Identificarea: identificarea presupune culegerea informaţiilor corecte, reale şi complexe 
despre riscurile previzibile şi imprevizibile ale aspectelor ecologice la nivel macroeconomic. Să 
descriere faptic asigurarea protecţiei de factorii de risc. Informaţiile reprezintă nivelul de 
referinţă pentru planificarea şi monitorizarea ulterioară. Asigurarea colectării informaţiilor 
privind riscurile ecologice este o activitate realizată prin metode de cercetare. În unele cazuri 
sunt asiguraţi factorii de risc de monitorizarea permanentă a mediului. Relevanţa informaţiei 
despre factorii de risc constituie un factor important în cazul formării soluţiilor sigure şi prompte.  

Evaluarea: Evaluarea trebuie să asigure baza logică pentru deciziile de management luate. 
Trebuie să evalueze punctele forte şi punctele slabe în confront cu riscurile posibile. De 
asemenea se vor asigura ameninţările cu care se confruntă şi oportunităţile existente. Evaluarea 
situaţiei şi cunoaşterea posibilităţilor reale ale statului sau organizaţiei vor constitui punctul de 
pornire la luarea deciziilor corecte în situaţiile critice pentru soluţionarea riscurilor neprevăzute. 

Intenţia: Intenţiile vor defini strategiile care vor fi adoptate pentru implementarea planului 
de lungă durată pentru asigurarea gestionării riscurilor identificate. Strategiile vor fi însoţite de 
elementele manageriale de organizare şi coordonare. Sunt identificate sursele financiare pentru 
asigurarea gestionării riscului. În procesul de planificare a factorilor de risc este destul de util a 
cunoaşte impactul sau intensitatea riscului. Gestionarea riscurilor în managementul durabil 
prevede formarea programelor de susţinere, implicarea elementelor tangente din domeniile 
înrudite sectorului ecologic. Implicarea proiectelor internaţionale şi aplicarea practicilor altor 
parteneri strategici cointeresaţi în soluţionarea riscurilor ecologice. 

Acţiune: Reprezintă partea operaţională, care va prezenta detalii pentru activităţile 
specifice necesare diminuării sau excluderii riscurilor definite. Rezultatele acţiunilor sunt 
monitorizate, oferind informaţii utile pentru următorul ciclu de planificare strategică. Se pot 
constitui planuri de acţiune preventive sau de monitorizare a factorilor de risc. În cazul riscurilor 
previzibile pot fi utilizate activităţi urmate de termeni fixaţi şi perioade stabile de realizare. 

Prevenirea riscurilor 
Pentru prevenirea sau reducerea riscurilor, la nivelul internaţional sunt utilizate, trei tipuri de 

instrumente: 
� măsuri voluntare – ca acţiuni se numără acordurile încheiate între întreprinderi şi 

organizaţiile guvernamentale, privind limitarea voluntară a unor emisii cu potenţial de risc 
asupra mediului. În alte cazuri limitarea sau interzicerea fabricării, comercializării, utilizării 
unor substanțe periculoase pentru mediu şi om. 

� instrumente economice – se folosesc măsurile fiscale de tipul: taxe, subvenţii, etc. Aceste 
instrumente obligă producători să reducă riscurile asociate activităţii lor, pana la nivelele 
acceptate.  

� reglementări – acesta este instrumentul cel mai eficient de reducere a riscurilor şi în acelaşi 
timp forţa motrică a dezvoltării tehnologiilor alternative, cu potențial de risc scăzut. Ca 
reglementări sunt:controlul surselor potenţiale de risc; cerințe pentru eco - marcare, 
reducerea valorilor limită existente, îmbunătățirea metodelor de testare - analiză şi evaluare 
a riscului, etc. 

 
Analiza avantajelor riscului de mediu mediului 

Riscul posibil al schimbării climei. Odată cu încălzirea globală, consumul de energie în 
sectoarele sensibile la climă se poate schimba. Efectele posibile ale încălzirii, care ar putea fi 
relevante pentru Moldova, includ: diminuarea cantităţii de energie consumată în încăperile 
locative, comerciale şi industriale pentru încălzirea spaţiilor şi creşterea volumului de energie 
utilizat pentru răcirea spaţiului; diminuarea volumului de energie utilizat direct în anumite 
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procese, cum ar fi încălzirea apei în spaţiile locative, comerciale şi industriale şi creşterea 
volumului de energie utilizat pentru răcire în spaţiul rezidenţial şi comercial şi în procesele 
industriale (de ex., termocentrale); schimbarea bilanţului utilizării de energie între formele de 
livrare şi tipurile de combustibil, ca între electricitatea utilizată pentru condiţionarea aerului şi 
gazul natural utilizat pentru încălzire etc. 
  

Concluzii 
Ecologia modernă se află într-o criză profundă, iar noi nu putem subestima perspectiva de a 

pierde bogăţia naturală. Numai cu eforturi comune, prin implicarea partenerilor internaţionali, 
putem rezolva problemele ecologice ale Republicii Moldova. Pe motiv că natura nu poate fi 
împărţită proprietate individuală, ea aparţine întregii omeniri, iar responsabilitatea de a asigura 
păstrarea ei neschimbată pentru generaţiile viitoare este o datorie de cetăţean. În acest sens 
activitatea organizaţiilor ecologice internaţionale, punerea în aplicare a proiectelor și acţiunilor are 
un singur scop - a proteja mediul înconjurător împotriva umanităţii și pentru umanitate. 

Protecţia mediului constituie o problemă de o importanţă globală, care trebuie să devină o 
prioritate naţională, deoarece vizează în mod direct condiţiile de viaţă şi sănătatea populaţiei 
acestei ţări. Dar realizarea intereselor economice, precum şi capacităţile de dezvoltare durabilă a 
societăţii trebuie să fie în strânsă legătură cu protecţia mediului. 

Riscurile ecologice aparente în economia modernă provocate de dezvoltarea industrială, 
consumul excesiv de bunuri şi servicii, consumarea neraţională a resurselor naturale ce sunt 
provocate de om şi pot fi controlate trebuie să fie revăzute, actualizate şi încadrate în priorităţi de 
importanţă. Gestionarea riscurilor de origine naturală trebuie să constituie o strategie naţională 
de securitate a mediului, iar organele guvernamentale competente să atribuie mai multă atenţie 
asigurării programelor şi strategiilor de prevenire a acestor riscuri. Siguranţa în ziua de mâine 
este în mâinile noastre, a omenirii. 
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Rezumat:Serviciile medicale au un caracter individual distinct, deoarece sunt destinate, în majoritatea 

cazurilor, unui anumit individ și sunt inseparabile de procesul de prestare care se consumă în momentul acordării. 
Rezultatul fiecărui pacient tratat nu este direct legat de mărimea costurilor, ci depinde în mare măsură de 
caracteristicile serviciului medical. Este imposibil să se determine cantitatea de resurse necesare pentru a obține un 
rezultat pozitiv cu un grad ridicat de certitudine. De regulă, nu există o imagine clară în timp de a obține rezultatul 
așteptat. Serviciile medicale nu se pot acumula sau stoca pentru o anumită perioadă de timp. Spre deosebire de 
produsele medicale, serviciile medicale sunt inseparabile de cel care le livrează, ele nu fac obiectul depozitării și 
acumulării în scopul aplicării ulterioare. Acesta rezultă dintr-o natură nematerială, coincidența producerii și 
consumului serviciului în timp și spațiu. 

În prezenta cercetare autorul și-a propus să evidențieze caracteristicile principale ale serviciilor de sănătate, 
totodată a oglindit clasificarea serviciilor medicale în dependență de sursa de finanțare. 

Cuvinte cheie: servicii medicale, instituții medico-sanitare publice, pacient, asigurări medicale obligatorii, 
asistență medicală.  

 
Summary: Medical services have a distinct individual character because they are in most of the cases 

addressed for a particular individual and are inseparable from the process of delivery consumed at the time of 
providing. The outcome of each patient that is treated does not directly relate to the cost size, but largely depends on 
the characteristics of the medical service. It is impossible to determine the amount of resources needed to achieve a 
positive result with a high degree of certainty. As a rule, there is no clear picture in time to get the expected result. 
Medical services cannot accumulate or store for a certain amount of time. Unlike the medical products, medical 
services are inseparable from the one who delivers them; they are not subject to storage and accumulation for later 
application. It results from an intangible nature, the coincidence of the production and consumption of the service in 
time and space. 

In the present research, the author proposed to highlight the main characteristics of the health services, and 
he reflected the classification of medical services depending on the source of financing. 

Key words: medical services, public health care institutions, patient, compulsory health insurance, and 
medical assistance. 

 
Резюме: Услуги в области здравоохранения имеют отчетливый индивидуальный характер, потому 

что предназначены, в большинстве случаев, одному конкретному человеку и неотделимы от процесса их 
предоставления, который используется во время предоставления. Результат каждого вылечившегося 
пациента не имеет прямого отношения к размерам стоимости, но в значительной степени зависит от 
характеристик медицинского обслуживания. Невозможно определить объем ресурсов, необходимых для 
достижения положительного результата с высокой степенью достоверности. Как правило, нет четкой 
картины времени, чтобы получить ожидаемый результат. Медицинские услуги не могут накапливаться и 
храниться в течение определенного периода времени. В отличие от изделий медицинского назначения, 
услуги здравоохранения неразделимы с тем, кто ими пользуется, они не подлежат хранению и накоплению 
для дальнейшего использования. Это результат нематериальной природы, совпадение производства и 
потребления услуг во времени и пространстве. 

В этом исследовании автор стремится осветить основные особенности медицинских услуг, также 
отражает классификацию медицинских услуг в зависимости от источника финансирования. 

Ключевые слова: медицинские услуги, медико-санитарные публичные учреждения, пациент, 
обязательное медицинское страхование, медицинское обслуживание. 

 
Introducere 

În orice țară civilizată, accesul la serviciile medicale este considerat un drept fundamental 
al individului. Acesta este unul din motivele pentru care cele mai multe guverne fac eforturi 
majore pentru a îmbunătăți accesul la serviciile de sănătate, pentru a-l face cât mai echitabil cu 
putință și pentru a crește calitatea actului medical. Prin intermediul serviciilor medicale, 
individului și colectivităților li se oferă posibilitatea de a-și monitoriza și îmbunătăți sănătatea, 
atât sub aspect fizic, cât și sub aspect psihic și social. Noțiunea de „servicii medicale” nu este 
definită în actele normative din Republica Moldova. Doar în Legea cu privire la drepturile şi 
responsabilităţile pacientului nr. 263 din 27.10.2005[4]sunt definite serviciile de sănătate ca 
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un complex de măsuri orientate spre satisfacerea necesităţilor populaţiei în ocrotirea şi 
recuperarea sănătăţii, realizate cu folosirea cunoştinţelor profesionale medicale şi farmaceutice.  

Legislația României definește serviciile de sănătate ca totalitatea activităților medicale și 
nemedicale, necesare stabilirii riscului de boală, diagnosticului, tratamentului, îngrijirilor 
medicale și monitorizării stării de sănătate [6]. O altă definiție este expusă în Manualul „Sănătate 
publică și management” în care serviciile medicale se definesc ca servicii prestate de personalul 
de îngrijire medicală sau de subordonaţii acestuia, în scopul promovării, menţinerii şi redării 
stării de sănătate.[10] 

Premisele care au condus la efectuarea studiului și au format o nouă viziune asupra esenței, 
conținutului și modului de organizare a contabilității în cadrul instituțiilor în domeniul serviciilor 
medicale pot fi: 

• formarea cadrului legal pentru apariția unor surse alternative de finanțare a medicinii pe 
lângă cele bugetare, care are ca efect trecerea treptată la principiile economiei de piață și 
autofinanțare a instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP); 

• creșterea rapidă a numărului de entități economice specializate în furnizarea de servicii 
medicale populației, conducând la concurență pentru consumatorul de servicii și stimularea 
utilizării instrumentelor economice de piață în domeniul medicinii; 

• dezvoltarea progresului științific și tehnologic în medicină, însoțit de apariția unor metode 
costisitoare de tratare a pacienților, tratamente alternative pentru aceeași boală (high-tech) 
și, care impun necesitatea de a evalua un diagnostic (tratament) nu numai sub aspect clinic 
(medical), dar și a rentabilității serviciilor de asistență medicală; 

• creșterea rapidă a prețurilor serviciilor medicale pentru populație, posibilități reduse de 
compensare a costurilor de tratament pe seama programelor existente de asigurări 
obligatorii de asistență medicală,  impune IMSP să facă argumentări economice a 
costurilor în cadrul procesului decizional; 

• problema calităţii serviciilor medicale este una extrem de controversată, cu implicaţii atât 
la nivel economic, financiar, tehnologic, cât şi în domeniul resurselor umane şi 
organizaţionale. 

 
Rezultate şi discuţii 

Economia modernă abordează sănătatea ca un domeniu al serviciilor rentabile 
determinându-i acestuia calitate şi eficacitate, fapt care condiționează analiza elementelor 
concurenţiale, specifice unei economii de piaţă, în scopul eficientizării acesteia, iar în cadrul ei 
contabilitatea joaca un rol primordial. 

Serviciile medicale reprezintă in tip special de activitate. Serviciul din punct de vedere 
economic poate fi definit ca o activitate utilă destinată satisfacerii unei nevoi speciale. Astfel, 
conform Codului fiscal art. 5 (17), servicii reprezintă servicii materiale şi nemateriale, de 
consum şi de producţie, inclusiv darea proprietăţii în arendă, transmiterea drepturilor privind 
folosirea oricăror mărfuri; lucrări de construcţii şi montaj, de reparaţie, de cercetări ştiinţifice, de 
construcţii experimentale şi alte lucrări. Serviciile medicale sunt prestate de instituţiile 
medico-sanitare, care în conformitate cu art.4 din Legea ocrotirii sănătății [6],  după forma de 
proprietate, pot fi publice sau private, cu excepţia celor care, conform legislaţiei în vigoare, nu 
pot fi decât publice.  

IMSP prestează o varietate larga de servicii medicale [2], care pot fi clasificate astfel:              
( figura 1) 
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Figura 1.  Clasificarea serviciilor medicale în dependență de sursa de finanțare 

Sursa: elaborat de autor 

Cu toate acestea, sfera serviciilor medicale are propriile caracteristici distincte, care pot fi 
reprezentate astfel (figura 2): 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 2.  Caracteristicele serviciilor de sănătate 
Sursa: elaborat de autor 

Deși serviciile sunt doar o formă de activitate profesională specifică și nu prezintă diferențe 
fundamentale în ceea ce privește interpretarea economică, cu toate acestea, în domeniul sănătății, 
ca și în orice altă ramură a economiei, există caracteristici speciale. 

1 asistenţă medicală urgentă la etapa prespitalicească 

2 asistenţă medicală primară acordată de medicul de familie 

3 asistenţa medicală specializată de ambulatoriu 
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5 serviciile medicale de înaltă performanţă 

6 serviciile medicale de îngrijiri la domiciliu 
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Intangibilitate serviciilor medicale. Caracteristicile serviciilor de sănătate se manifestă, de 
regulă, prin încorporarea lor în persoana însuși și au în majoritate un caracter nematerial 
(intangibilitate). Intangibilitatea serviciilor se manifestă în primul rând prin imposibilitatea de a 
demonstra efectul lor asupra unui anumit pacient până la livrarea imediată. Niciun pacient nu știe 
în prealabil totul despre efectul benefic și efectul secund al serviciilor oferite. În același timp, o 
parte din serviciile medicale pot avea, în afară de manifestarea nematerială, o întruchipare 
materială. Astfel, o parte din serviciile medicale conține atât componente intangibile, cât și 
materiale (bunuri). Este destul de dificilă și, uneori, este imposibil să se traseze o linie clară între 
serviciile materiale și nemateriale, deoarece se poate observa o corelare între acestea. Gradul de 
tangibilitate al fiecărui serviciu medical specific este determinat de raportul lor cantitativ. 
Separarea serviciilor medicale în funcție de gradul de tangibilitate este utilizată în construcția 
metodelor de stabilire a prețurilor. Trebuie remarcat faptul că o creștere a gradului de tangibilitate 
a serviciilor medicale are un impact semnificativ asupra creșterii costului lor. 

Caracterul individual al serviciilor medicale. Serviciile medicale au aproape întotdeauna 
un caracter individual distinct, deoarece sunt destinate, în majoritatea cazurilor, unui anumit 
individ. În același timp, calitatea serviciilor medicale este în mare măsură determinată de starea 
inițială a pacientului. Chiar și cu furnizarea de servicii pe scară largă, nu trebuie să uităm că până la 
urmă serviciul este furnizat unui anumit pacient. Aceasta duce la un grad înalt de individualizare a 
procesului de prestare serviciilor medicale și, ca o consecință, la complexitatea planificării 
efectului așteptat. Această caracteristică impune cerințe ridicate asupra responsabilității sociale a 
lucrătorilor din domeniul sănătății și, de asemenea, ridică nevoia de a-și asigura activitățile 
profesionale. 

Continuitatea proceselor de furnizare și consum a serviciilor medicale. Consumul unei 
părți semnificative a serviciilor medicale coincide cu producerea lor în timp și spațiu, ceea ce 
rezultă în mod natural din caracterul lor individual. Această caracteristică se datorează faptului că 
aceste procese sunt realizate cu interacțiune directă între subiect și obiectul activității medicale. În 
cele mai multe cazuri, furnizarea de servicii medicale necesită implicarea directă nu numai a 
lucrătorilor din domeniul sănătății, ci și a consumatorilor de servicii medicale în acest proces 
(pacienților). La diferitele etape ale furnizării servicii legate de crearea obiectelor reale - 
stimulatoare cardiace, proteze dentare, produse ortopedice, există inevitabil necesitatea unui 
contact direct între producătorul de servicii și consumatorul acestuia. 

Numai beneficiile așteptate și obținute pot fi comparate. Având în vedere această 
proprietate, este necesar să se asigure conformitatea capacităților spitalelor cu cererea reală a 
acestora. În același timp, procesul de furnizare a serviciilor medicale trebuie să aibă, de asemenea, 
anumite rezerve sub formă de resurse materiale și umane în cazul unor circumstanțe neprevăzute 
(situații de urgență). 

Complexitatea structurii serviciului medical. Serviciile medical au deseori o structură 
complexă, adică sunt rezultatul activităților mai multor categorii de lucrători în domeniul sănătății. 
În general, un serviciu medical acoperă întreaga viață a unei persoane și mulți lucrători medicali 
pot participa la furnizarea ei. Această caracteristică este influențată de capacitatea tehnologică în 
continuă creștere a medicinii moderne. De exemplu, serviciile medicale de diagnosticare ale unui 
medic și medic-instrumentalist, serviciile asistenților medicali etc.. 

Calitatea eterogenă (diferită). Serviciile medicale se caracterizează prin eterogenitatea 
calității. Furnizarea de servicii medicale este un proces creativ asociat cu o varietate de factori de 
risc, incertitudinea efectului final și, prin urmare, nu poate fi inițial o calitate omogenă. De 
exemplu, în multe privințe, calitatea serviciilor medicale depinde de cine și în ce condiții le-a 
prestat și chiar de ce moment al zilei. Unul dintre motivele importante pentru eterogenitatea 
calității serviciilor medicale este unicitatea imaginii clinice a fiecărei boli. 

În conformitate cu formularea propusă de Organizația Mondială a Sănătății, calitatea 
serviciilor medicale este o combinație a caracteristicilor și proprietăților lor, având un caracter 
empiric și capabilă să îndeplinească cerințele stabilite. Calitatea serviciului medical se formează ca 
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urmare a coordonării dorințelor pacienților de a beneficia de utilitatea serviciilor în raport cu 
percepție reală. 

Decalajul dintre sfârșitul serviciului și rezultatul rezultatului poate fi destul de mare. Spre 
deosebire de alte domenii de activitate profesională, în medicină, rezultatul fatal este ceva anormal 
și legal. O boală incurabilă, un apel prelungit pentru ajutor medical, un organism slăbit, o 
sensibilitate crescută la un anumit medicament - toți acești factori pot deveni o cauză independentă 
a morții. 
 Standardizarea joacă un rol important în îmbunătățirea uniformității calității serviciilor 
medicale. Pe lângă furnizarea tehnică și tehnologică a serviciilor medicale și calitatea acestora, 
principalele obiective ale standardizării în domeniul sănătății sunt tehnologiile informaționale și 
organizaționale, calificarea personalului, calitatea medicamentelor și echipamentelor medicale, 
documentația de contabilitate și raportare financiară. 

Obiectivitate insuficientă în evaluarea eficacității serviciului medical. Pentru serviciile 
medicale se caracterizează o lipsă de obiectivitate în evaluarea eficacității sale. Acest lucru este 
legat direct de intangibilitatea și eterogenitatea calității lor. Există mereu o incertitudine, astfel 
încât consumatorii nu sunt în măsură să evalueze în mod adecvat utilitatea serviciilor, fie înainte, 
fie după aplicarea lor, astfel, de multe ori obligați să se bazeze pe reputația profesională, calificarea 
și experiența personalului medical. Personalul medical de diferite niveluri poate închide accesul la 
informațiile necesare pentru consumator în scopul imposibilității controlului și a judecății cu 
privire la calitatea serviciilor medicale. 

Orientare socială ridicată. Activitatea medicală se desfășoară prin furnizarea unui serviciu 
medical specific, iar scopul principal al activității nu este un anumit produs ca bun material, ci și 
persoana însuși. Acest serviciu în condiții moderne este recunoscut ca un serviciu social. Efectul 
extern al acestui serviciu consumat de pacient se manifestă prin utilitatea lui pentru întreaga 
societate, care determină semnificația sa socială. Serviciile medicale oferite unei persoane servesc 
ca mijloc de întărire a sănătății publice a întregii populații. Efectul lor extern se manifestă ca un 
factor de creștere a productivității muncii sociale și a condițiilor pentru dezvoltarea economică 
ulterioară a țării. Serviciile medicale se caracterizează printr-o combinație de prioritate socială 
ridicată cu elasticitatea relativ scăzută a cererii pentru ele, adesea imposibilitatea substituirii 
costurilor asociate acestora. Nevoia de servicii medicale este direct legată de starea de sănătate și 
chiar de viața unei persoane. Aceste caracteristici influențează formarea cererii și ofertei pentru 
serviciile medicale. 

Specificul pieții serviciilor medicale. Piața serviciilor medicale este o piață în care are loc 
perturbarea "suveranității" (pacientului). Pacientul, de regulă, nu cunoaște nevoile reale: care este 
serviciul real, ce volum și ce calitate este necesară în acest moment. Cea mai importantă sarcină 
a prestatorului este să identifice aceste necesități, să diagnosticheze starea patologică a 
pacientului, să furnizeze servicii suficiente. Serviciile medicale sunt unice prin faptul că 
consumatorul nu este doar prezent în mod pasiv atunci când este furnizat, dar participă în mod 
activ și influențează acest proces. Atitudinea unei persoane față de sănătatea sa, caracterul 
adecvat al executării prescripțiilor și recomandărilor medicale determină într-o mare măsură 
calitatea serviciului medical pe care îl primește. 

Trebuie subliniat faptul că serviciile medicale au un caracter compensatoriu. Astfel, în țara 
noastră se deosebesc prestarea serviciilor medicale: 
• în cadrul asigurărilor medicale obligatorii în conformitate cu Programul unic al asigurării 

obligatorii de asistenţă medicală;   
• în cadrul asigurărilor medicale facultative în conformitate cu clauzele contractuale; 
• contra plată. 

Deși aparent, serviciile medicale sunt gratuite pentru pacient, ele rămân totuși plătite 
furnizorilor din diferite surse: bugetul de stat, fondul asigurărilor obligatorii de asistenţă medical, 
fonduri extrabugetare, companii de asigurări etc. 
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Concluzii 
Serviciile medicale sunt un tip special de servicii profesionale, care diferă de alte tipuri de 

servicii, deoarece, în primul rând, la furnizarea lor se impun cerințe ridicate privind calificarea 
prestatorului, și, în al doilea rând, serviciile medicale sunt orientate spre un beneficiu special - 
sănătatea umană. Reieșind din acesta, responsabilitatea pentru calitatea proastă a serviciilor din 
domeniul sănătății este mai ridicată și mai costisitoare. Îngrijirile medicală și serviciile medicale 
sunt apropiate (înrudite), dar categorii diferite, deoarece îngrijirile medicale presupun o bază 
gratuită de prestare cu gamă mai largă de prestatori, iar serviciile medicale sunt compensatorii, 
fiind furnizate numai de persoane cu studii medii și superioare. Definițiile serviciilor medicale 
sunt valoroase și cuprind următoarele idei de bază generalizatoare: 
• indică în mod clar domeniul (direcția) de prestare a serviciilor - prevenirea, 

diagnosticarea și tratamentul, reabilitare medicală, și, prin urmare, concretizează obiectul de 
studiu și de evidență a contabilității; 

• în fiecare dintre aceste definiții se evidențiază aspectul economic, astfel că aceste servicii 
pot fi evaluate, fiind obiectul de studiu și pentru sistemul de management și control;  

• serviciile medicale sunt generatoare de avantaje economice și rezultate financiare, și, prin 
urmare, apare necesitatea măsurării, contabilizării și interpretării costurilor, veniturilor și 
rezultatelor financiare în cadrul IMSP, determinând subiectul principal al procesului 
decizional și raportării. 
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ЗНАЧЕНИЕ ТУРИЗМА ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИК 
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Summary. The tourism market is steadily increasing. The functions of the hospitality industry as a 

cross-sector are due to a complex and well-established relationship with almost all public administrations and 
services (transport, accommodation, food, sites of tourist interest). In particular, there are references to such 
structures as the law (covering the legal and regulatory framework, customs legislation and consular services), 
economic and financial systems, staff (training, professional development, etc.). In order to improve the quality of 
public support it is necessary to stimulate the needs of the population in terms of tourism services and to build the 
infrastructure. The profitability of the "smokeless industry" and its impact on the national economy is a risk factor 
for success, but also a strategic opportunity for tourism in different countries. The aim of present research is to 
identify the overall picture of tourism strategy in the Balkan countries in shaping effective policies to promote 
tourism as a promising economic region, to create national projects and strategies to strengthen industrial services. 
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Введение. Туризм примечателен в 21 веке как наиболее активная и новая область 

экономики. Приоритетные факторы развития туризма связаны с установлением мира 
среди большинства развитых стран; рост благосостояния; расширение свободного 
времени, обычно оплачиваемого; развитие скоростных транспортных средств; расширение 
объектов туристического интереса; появление эффективных и быстрых платежей и др. 
Туристический рынок является составной частью любой национальной экономики. 
Высокий темп роста путешествий связаны с высокой прибыльностью, что, в свою 
очередь, способствует развитию отрасли и выступает в качестве экономического 
мультипликатора для национальных экономик. Международный туризм находится в 
международной и национальной системе услуг - в сфере въездного и выездного туризма. 
Туризм развивается под воздействием научно-технического прогресса, социально- 
политических, религиозных, естественных отношений, динамика которых относится к 
глобальным процессам. 

Целью этого исследования является выявление общей картины туристической 
стратегии на балканских странах с целью определения эффективной политики поощрения 
туризма в качестве перспективного экономического региона, создания национальных 
проектов и стратегий для укрепления служб отрасли. 

Концептуальные гипотезы 
Важной формой развития услуг является туризм. Некоторые из наиболее важных 

факторов в развитии международных туристических услуг — это расстояние, доступность 
к транспорту, объекты туристического интереса, стоимость рекреационных ресурсов, 
сезонность, стоимость, экономическая эффективность отрасли в целом и главное 
настойчивое желание правителей. 

Индустрия гостеприимства функционирует как межсекторальный комплекс 
благодаря хорошо налаженным отношениям практически со всеми государственными 
администрациями и службами (транспорта, размещения, питания, объектов туристского 
интереса). В частности, существуют ссылки на такие структуры, как юридические 
(охватывающие законодательную и нормативную базу, таможенные и консульские 
услуги), финансово-экономические (налоговые и страховые системы, финансовые 
отношения), персонал (профессиональному обучение, повышение квалификации и др.)[4]. 
Для повышения качества Государственной поддержки необходимо стимулировать 
потребности населения с точки зрения туристических услуг и создавать инфраструктуру. 
Рентабельность «бездымной отрасли» и ее воздействие на внутреннюю экономику служит 
фактором проявления успешности туристической стратегии в разных странах [3]. 
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Большинство экспертов в области туризма считают, что факторы, которые влияют на 
рост туристического потока, — это политика; экономика; социально-демографическая 
ситуация; культура; научно-технический прогресс и т. д. 

Туризм является самым важным фактором в деятельности по оказанию услуг в мире, 
это крупный экономический и социальный феномен, являющийся частью процесса 
глобализации и фактором устойчивого развития. 

 

Рис. 1. Факторы, влияющие на развитие туризма 
Источник: авторские расследования 

 
Туризм — это социальное, культурное и экономическое явление, которое 

способствует экономическому росту (иногда процветанию государств), социальному 
развитию и взаимопониманию во всем мире. Это влияет на экономику, природную и 
строительную среду, местное население в посещаемых местах и самих посетителей. 
Поэтому туризм зависит от окружающей среды, социальных и экономических структур, 
включая занятость и процесс управления. Жизненно важно, чтобы этот сектор 
поддерживал основу своего процветания - туристических направлений - во всех его 
измерениях [10]. 

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций одобрила 
провозглашение в 2017 Международного года устойчивого развития туризма. Принятая 
резолюция, означает «важность международного туризма, в частности провозглашение 
международного года устойчивого развития для содействия пониманию всех народов, 
чтобы лучше понять богатство, ценность разных цивилизаций и еще больше оценить 
ценности, присущие разным культурам, тем самым способствуя укреплению мира на 
Земле» [9]. Сезонные вариации на туристском рынке – обычное явление. Туристские 
агенты стараются сглаживать спрос, дабы оптимальнее использовать ресурсы, особенно в 
летние периоды. Согласно последнему Всемирному туристскому барометру ЮНВТО, 
общий объем международных поездок в июле и августе превысил впервые 300 
миллионов. Многие пункты назначения зафиксировали двузначные темпы роста, особенно 
в Средиземноморье [8]. В Европе рост составил (+ 8%), 2016 год был означен медленным 
ростом, число международных прибытий восстановилось на Южном и 
Средиземноморском направлении (+12%), как и на европейском пространстве (+7%). В 
Северной части Европы прибыль увеличилась на 6%, однако меньше чем в новых 
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странах-членах ЕС, в период с января по август 2017 г. – на 4%[7]. На Африканском 
континенте (+ 9%) пережила самый быстрый рост в пяти регионах из-за сильного 
восстановления Северной Африки (+15%) и хорошие результаты к югу от Сахары (+5%). 
Южная Азия (+10%) зафиксировала увеличение в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
(+6%), затем Юго-Восточная Азия и Океания, соответственно + 8% и + 7%. Большинство 
точек туристского назначения в Америке (+3%) продолжали получать положительные 
результаты. Южная Америка выделяется ростом (+7%), за ней следуют Центральная 
Америка и Карибский бассейн (+4% в обоих случаях). Однако в странах NAFTA рост 
незначителен (+ 2%) и твердые результаты в Мексике и Канаде контрастировали со 
снижением туризма в США, самым большим туристским регионом. Результаты на 
Ближнем Востоке (5%) неоднозначны, некоторые страны активно восстанавливаются 
после снижения в последние годы, в то же время как другие сокращаются. Повышенный 
спрос со стороны крупных рынков эмитентов, возврат России и Бразилии на прежние 
позиции[6]. Увеличение числа туристов, отправляющихся в пункты назначения по всему 
миру, вызвано сильным спросом на большинстве рынков эмитентов. Среди десяти 
крупнейших рынков Китай (+ 19%), Республика Корея (+ 12%), США (+ 8%) и Канада (+ 
7%). В Китае выросли международные расходы на поездки. В Германии, Великобритании, 
Австралии, Италии и Гонконге (Китай) они увеличились на 3-5%, в то время как Франция 
зафиксировала скромный прирост на 1%. 

Примечательно, что помимо первых десяти рынков значительное восстановление 
спроса отмечено в России (на ⅔) и Бразилии (на ⅓) после нескольких лет сокращения 
спроса на туризм за рубежом [1]. 

Рис. 1. Динамика онлайн продаж турпродуктов на ключевых ранках 2011-2022 гг.[17] 
 

Согласно данным, опубликованным в отчете Business Monitor International (BMI), 
туристическая индустрия Объединенных Арабских Эмиратов(ОАЭ) будет продолжать 
расширяться в 2018 году с ежегодным приростом туристических прибылей на 7,6% и 
увеличением доходов от туризма на 9,3% [2]. 

Рассматривая перспективы роста «бездымной отрасли» ОАЭ выглядит очень 
хорошо. Мы ожидаем значительного увеличения числа прибытий туристов, доходов от 
туризма и стоимости гостиничного бизнеса в регионе. Исследования показывают, что 
общий доход от туризма превысит 20 миллиардов долларов. Расходы на поездки составят 
16,47 млн., а выезд за границу, как ожидается, достигнет 2,64 млн. в год. По оценкам, 
гостиничная и ресторанная индустрия вырастет на 16,65% до 10,84 млрд USD. Саудовская 
Аравия является самым важным рынком для Объединенных Арабских Эмиратов, в 
непосредственной близости следуют Соединенное Королевство и Индия. Индия потеряла 
второе место, потому что количество прибытий туристов не увеличилось в том же темпе, 
что и в Великобритании. Мы считаем, что прибытие туристов в Оман, Китай и Австралию 
будет продолжать расти. Что касается региона, то Ближний Восток, по-видимому, 
остается крупнейшим рынком для въездных потоков в Объединенные Арабские Эмираты. 
Его доля в общем количестве туристов будет оставаться около 30%. 
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Азиатско-Тихоокеанский регион имеет большую долю на рынке, при этом число 
прибытий увеличилось с 2,9 млн. граждан в 2014 году до 4 млн. в 2017 году. Это отражает 
рост благосостояния в Азии в сочетании с ростом деловых поездок и значительным 
количеством приехавших в ОАЭ из Индии и Пакистана. 

Туристические власти Дубая уже думают о том, как увеличить количество туристов 
из Китая, Индии и стран Африки. Он включает новые стратегии и политики адаптации для 
туристов на этих направлениях, разрабатывая строительство и ввод в действие новых 
отелей и аттракционов. Рынок туризма в Дубае расширяется за счёт диверсификации 
экономики, инвестирование в индустрию туризма, проведение международной выставки 
World Expo 2020 [5]. 

Местные власти с оптимизмом смотрят на среднесрочные перспективы туризма 
ОАЭ. Последние данные по туристам показывают постоянное и последовательное 
увеличение ключевых показателей, которые имеют решающее значение для достижения 
стратегических целей туризма на 2020 год. Туристический план Dubai 2020 направлен на 
то, чтобы Объединенные Арабские Эмираты заполучили 20 миллионов туристов и 
увеличить доходы от туризма до 300 миллиардов USD. Авторы считают, что эта 
амбициозная задача может быть достигнута с учетом текущих тенденций и сильной 
государственной поддержки сектора туризма. Кроме того, в Дубае пройдет Expo 2020, что 
станет явным стимулом для въездного туризма. Мы можем прогнозировать, что 
размещение выставки станет значительным стимулом для строительства недвижимости и 
инфраструктуры туризма эмирата, в то же время менее ощутимого эффекта от 
расширения культурного профиля Дубая во всем мире. В дополнение к увеличению числа 
туристов в год Экспо 2020, повышение престижа и рекламы повысят спрос и предложение 
до и после мероприятия. 

Развитие масштабных проектов, таких как тематический парк, получивший название 
Dubai Adventure Studio и Museum of Middle East Modern Art, обеспечит продолжение 
туристического интереса, которое продолжает расти. Деловые и конференц-поездки 
представляют собой еще одну важную область туризма. 

За последнее десятилетие отрасль отдыха и развлечений в Объединенных Арабских 
Эмиратах резко возросла, отчасти благодаря росту региональных путешествий на 
Ближнем Востоке и развитию международного туризма, особенно в Дубае. На ОАЭ 
приходится примерно одна треть спроса на поездки и туризм на Ближнем Востоке. 

Значение туристического сектора ОАЭ в регионе отражается в количестве 
пассажиров, посещающих Дубай, который получает наибольшее количество посетителей 
из любого арабского пункта назначения, кроме Египта. Учитывая нынешние 
политические и экономические трудности Египта, стабильность, обеспечиваемая 
Объединенными Арабскими Эмиратами, может увидеть большее количество туристов, 
посещающих в ближайшие годы. Спрос в Саудовской Аравии, в частности, по-прежнему 
остается высоким. 

В глобальном масштабе Европа будет продолжать доминировать на туристическом 
рынке, на долю которого приходится почти 50% прибытий в 2015 году до 474 миллионов 
[7]. Азия станет вторым по величине рынком глобального туризма, с 227 миллионами, за 
которым следуют Северная Америка до 86 миллионов, Латинская Америка - до 56 
миллионов, Африка - до 43 миллионов, Ближний Восток - 31 миллион, а Карибский - до 
21, 5 миллионов.  
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Рис. Уровень экономического развития балканских стран 
Источник: исследования автора 

 
Туристическая политика балканских стран немного отличается от восточной. Туризм 

как отрасль в разных балканских странах находится под опекой различных ведомств. 
Например, в Греции и Хорватии туризм, наиболее развитый на Балканах, преподается 
Министерством туризма. В Турции, Боснии и Герцеговине, Албании и Черногории 
политика в области туризма создается в министерствах, где индустрия туризма сочетается 
с другими секторами, такими как культура, молодежь и спорт, окружающая среда и 
устойчивое развитие. В таких странах, как Румыния, Болгария, Македония, Словения и 
Сербия, туризм управляется Департаментом туризма и гостиничного менеджмента 
Министерства экономики и регионального развития и администрации, технологий и 
финансов. 

 
 

Таблица 2. Международные туристские прибытия и объекты всемирного наследия 
ЮНЕСКО на Балканах [14] 

Страна  Столица  Население 
(000) 

 

Площадь, 
км2 (000) 

 

Международные 
туристские 

прибытия (000) в 
2013 

Всемирные 
наследия 

ЮНЕСКО 

Хорватия  Загреб 4 496 56 594 10 955 7 
Сербия  Белград 7,186 88,361 922 4 
Словения   Любляна 2,011 20,273 2,259 3 
Черногория  Подгорица  625 13 812 1 324 2 
Босния и 
Герцеговина 

Сараево 4,007 51,197 529 2 

Албания  Тирана 2,821 28,748 3,156 2 
Македония  Скопье 2.054 25.713 400 1 
Болгария  София 7,517 110,994 6,897 9 
Румыния  Бухарест 22,355 238,391 1,715 7 
Греция  Афины 10,647 131,957 17,923 17 
Турция  Анкара 68.893 783.562 37.759 11 

 
Из таблица 1 вытекает, что в зависимости от населения и территории Балканского 

полуострова Румыния является самой крупной страной, а самой маленькой является 
Черногория. Согласно прибытию международных туристов из балканских стран, наиболее 
посещаемыми являются Греция и Македония. Количество объектов, включенных в 
Список всемирного наследия ЮНЕСКО, составляет 981, в том числе 759 культурных, 193 
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природных и 29 смешанных, расположенных на территориях 160 стран [15]. На 
Балканском полуострове 56 таких объектов могут быть расположены, особенно в Греции 
-17 и в Македонии, Болгарии и Хорватии 9,8, а другие 2-3 [11]. Наличие объектов 
туристического интереса повышает привлекательность и увеличивает туристические 
потоки в эти страны. 

Заключение 
Туризм — это история успеха сегодняшнего дня и странные ожидания того, что 

что-то загадочное произойдет. Эта мысль должна поддерживаться на постоянной и 
позитивной основе для развития в ближайшие годы. Вектор прогнозирования 
направляется в европейское пространство на Балканы, где в ближайшие 20 лет будет 
зафиксирована исключительная туристическая характеристика. 

Несмотря на заявления различного ранга, важность правительственных организаций 
и туристических организаций не получила позитивного развития, чтобы стать надежным 
промоутером туризма в обществе. Для того чтобы индустрия туризма стала устойчивой в 
будущем, она требует эффективной политики и планирования, которые должны быть 
закреплены сегодня. Создатели политики и стратегий в области туризма должны иметь 
возможность определять тенденции развития туризма и предлагать соответствующие 
механизмы для развития высококачественных туристических продуктов и услуг. 
Туристическая политика в основном означает планирование, целью которого является 
руководство туризмом, который должен продвигаться в своем развитии. Туризм растет в 
ускоренных ритмах на всех континентах. Состояние ускорения отмечается в странах 
Персидского залива, правительства которых уделяют больше внимания туризму. 

Балканские страны имеют природные и антропогенные ресурсы, подходящие для 
развития туризма, и следуют современным тенденциям на международном рынке. Из-за 
сходства между странами Балканского полуострова принципиальное значение имеет 
создание единого регионального балканского туристического продукта. После 
формирования этого продукта следующим шагом должно стать совместное присутствие 
на международном туристическом рынке, а также взаимное продвижение. 
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Adnotare. Deoarece individul nu se naşte cetăţean, ci devine, el nu posedă abilităţi de racordare a acţiunilor 
sale la acele norme şi valori ce există în societate, de aceea chiar din copilărie el are nevoie de o instruire specială 
pentru a-şi forma acele abilităţi, care îi vor servi apoi în calitate de suport pentru integrarea în viaţa socială şi 
politică. Astăzi, noile generaţii asimilează experienţa istorică precedentă şi o racordează la normele şi valorile 
contemporane, selectând şi învăţând acele norme şi valori care nu şi-au pierdut actualitatea. De aceea, societatea, 
dar, mai exact, instituţiile sociale şi politice, sunt responsabile de pregătirea individului pentru a trăi şi activa în 
comun.  
 Abstract. Because the individual is not born but becomes a citizen, he does not have the ability to connect his 
actions to those norms and values that exist in society, so even from childhood he needs a special training to form 
those skills that they will then serve as support for integration into social and political life. Today, new generations 
assimilate the previous historical experience and connect it to contemporary norms and values by selecting and 
learning those norms and values that have not lost their actuality. That is why society, but more specifically social and 
political institutions, are responsible for preparing the individual for living and working together. 
 Аннотция. Поскольку человек не рождается, а становится гражданином, у него нет возможности 
связать свои действия с теми нормами и ценностями, которые существуют в обществе, поэтому начиная с 
детства ему нужна специальная подготовка для формирования тех навыков, которые  будут  ему 
служить поддержкой для интеграции в социальную и политическую жизнь. Сегодня новые поколения 
ассимилируют предыдущий исторический опыт и связывают его с современными нормами и ценностями, 
выбирая и изучая те нормы и ценности, которые не потеряли своей актуальности. Вот почему общество, а 
точнее социальные и политические институты, несут ответственность за подготовку человека к жизни и 
совместной работе. 
 
 Cuvinte cheie: Socializare, socializare politică, principiile socializării poliutice, instituţiile socializării 
politice, idealizată, armonizată, autoritară, resocializare.  
 Ключевые слова: Социализация, политическая социализация, принципы политической социализации, 
институты политической социализации, идеализированная, гармонизированная, авторитарная, 
ресоциализация. 
 Keywords: Socialization, political socialization, principles of political socialization, institutions of political 
socialization, idealized, harmonized, authoritarian, resocialization. 
 
 Astăzi viaţa societăţii este radical schimbată. Normele şi valorile tradiţionale îşi pierd 
actualitatea, apar noi modele de comportament. În acest context pregătirea noilor generaţii pentru 
viaţa şi activitatea în societate are alte priorităţi. Tranziţia la o nouă formaţiune social-economică 
necesită formarea la individ a unor noi viziuni conceptuale asupra lumii, a noilor abilităţi de 
comportament politic şi a unei culturi politice adecvate, care ulterior va contribui la  
transformarea subiectului social în subiect politic. Acest proces multidimensional este numit în 
literatura de specialitate socializare politică.  
 O nouă  particularitate a societăţii moderne pune în evidenţă formarea personalităţii cu 
competenţe de cunoaştere, de înţelegere şi aplicare în practică a grilei valorilor culturii umane, 
cu atitudini şi modele de comportament adecvate. Învăţarea socială sau socializarea constituie o 
permanentă modificare a comportamentului individului, care presupune asimilarea de noi 
informaţii şi modificarea informaţiilor deja existente, interiorizarea lor  pentru ca aplicându-le 
individul să se poată integra în noile condiţii de viaţă. 
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 Socializarea asigură, astfel, transferul de la o generaţie la alta a culturii, preluând funcţia de 
perpetuare a tuturor elementelor societăţii, de menţinere a acesteia. Evoluţia  civilizaţiilor are 
loc graţie activităţii personalităţilor cu competenţe, atitudini şi comportament adecvat. Calităţile 
necesare fiecărui om pentru o activitate benefică în societate se formează pe parcursul vieţii, 
evaluând în etape ghidate de un şir de  instituţii sociale şi politice[ 1, p. 244]. 
 Individul nu se naşte cetăţean, ci devine; el nu posedă abilităţi de racordare a acţiunilor sale 
la acele norme şi valori ce există în societate, de aceea chiar din copilărie el are nevoie de o 
instruire specială pentru a-şi forma acele abilităţi, care îi vor servi apoi în calitate de suport 
pentru integrarea în viaţa socială şi politică. Astăzi, noile generaţii asimilează experienţa istorică 
precedentă şi o racordează la normele şi valorile contemporane, selectând şi învăţând acele 
norme şi valori  care nu şi-au pierdut actualitatea. De aceea, societatea, dar, mai exact, 
instituţiile sociale şi politice, sunt responsabile de pregătirea individului pentru a trăi şi activa în 
comun. Socializarea este un proces polivalent ce contribuie la dezvoltarea şi evaluarea  
individului, este un fenomen ce derulează în contextul concret istoric şi se desfăşoară de-a lungul 
vieţii, în care copilăria şi adolescenţa constituie momentul decisiv care va determina gradul de 
asimilare a normelor şi valorilor sociale de către individ şi integrarea lui în societate. 
Socializarea politică vizează acelaşi obiective, ce ţin de domeniul politic şi care îi vor permite 
individului integrarea lui în viaţa  politică a societăţii [1, p. 245]. 
 Scopul socializării politice este asigurarea continuităţii sistemului politic, asimilarea 
normelor şi valorilor politice, transmiterea noilor generaţii a cunoştinţelor politice având ca 
finalitate pregătirea individului pentru activitatea în domeniul politic ca un cetăţean ascultător de 
legi, cu o cultură politică şi participativă înaltă.  
 În anii 50-60 ai secolului XX noţiunea de socializare politică este utilizată de către 
politologii americani G.Almond şi S.Verba care determinau acest proces ca impact al sistemului 
politic asupra individului cu scopul de a forma la el dispoziţii pozitive cu privire la putere. T. 
Parsons consideră socializarea politică ca un proces dinamic continuu de preluare şi realizare a 
diferitelor roluri sociale, unde individul intră în contact cu  societatea conform acelor roluri 
sociale pe care el le-a asimilat şi potrivit cărora  activează în domeniul politic. Din cele expuse  
putem deduce, că socializarea politică înseamnă integrarea individului în sistemul social-politic 
prin intermediul rolurilor sociale. O mare parte a cercetătorilor politologi susţin că integrarea 
deplină a indivizilor în societate este rezultatul a trei factori: 

1) asimilarea, interiorizarea şi aplicarea în practică a normelor şi valorilor morale, politice şi 
de drept; 

2) conştientizarea faptului  că posibilităţile de alegere a rolurilor asumabile sunt limitate; 
3) formarea spiritului responsabilităţii în virtutea normelor şi valorilor oferite de societatea 

contemporană [1, p. 245]. 
Sociologii italieni G. Mosca şi V. Pareto analizează procesul socializării politice ca 

pregătirea individului pentru relaţia individ-putere, unde individul nu este un obiect pasiv, ci are 
rolul de influenţare asupra puterii [1, p. 246]. 

Noţiunea de socializare politică a fost analizată şi de către politologii  E. Dauson şi C. 
Priuitt în monografia cu aceiaşi denumire, care a apărut în anul 1969. În ea autorii se axează pe 
poziţia că socializarea politică este un proces de instruire politică sau de educaţie a individului, 
în procesul căreia el îşi formează convingeri, deprinderi, acumulează cunoştinţe, capătă orientări 
specifice şi îşi exprimă preferinţele sau opiniile politice. Astfel, se poate de spus că socializarea 
politică este suportul practic de formare a culturii politice şi îndeplineşte două funcţii principale: 
1) asigurarea interacţiunii diferitelor instituţii politice în cadrul unui anumit sistem social; 2) 
păstrarea echilibrului în sistemul politic actual prin intermediul asimilării de către noii membri a 
modelelor de comportament politic care corespunde regimului şi sistemului politic existent în 
perioada dată. Procesul de socializare politică nu este o simplă recepţie şi acceptare pasivă a 
culturii politice precedente transmise de către generaţiile mature, ci angajează o amplă modelare 
a personalităţii ce susţine eforturi de învăţare socială, având ca produs un comportament 
politico-social adecvat şi participarea activă în viaţa politica a societăţii. Funcţia socializării 
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politice este formarea abilităţilor de orientare în spaţiul politic şi angajarea  activă a individului  
în el.  

 În fine, putem rezuma că socializarea politică este un proces obligatoriu în societate, care 
contribuie la pregătirea noilor generaţii pentru viaţa şi activitatea în domeniul politic. Procesul de 
socializare politică începe în copilărie în cadrul unor comunităţi formale sau neformale, care 
intervin la anumite etape ale vieţii omului şi sunt responsabile pentru acest proces. Conţinutul 
socializării politice diferă în funcţie de vârstă, de profilul instituţiilor, de etapele traversate de 
fiinţa umană. În funcţie de obiectivele enumerate, socializarea politică poate fi primară şi 
secundară. 

 Socializarea politică primară este caracterizată prin sesizarea iniţială a categoriilor 
politice, care vor contribui la formarea aptitudinilor individuale faţă de viaţa politică a societăţii.  
Prin această implicare în mediul politic şi raportarea continuă şi activă la ceilalţi se formează Eul 
copilului. D. Iston şi I. Denis deosebesc patru aspecte ale procesului de socializare politică în 
cadrul etapei primare: 

- politizarea presupune sensibilizarea de către copil a universului politic prin informaţia 
primită direct de la părinţi; 

- personalizarea politicului presupune conştientizarea proceselor şi instituţiilor politice 
graţie unei figuri de autoritate, unei personalităţi politice care devine pentru el un pilon  de 
contact cu sistemul politic; 

- idealizarea acestor portrete presupune atitudini emoţionale asupra politicii care pot fi 
pozitive sau negative; 

- instituţionalizarea abilităţilor obţinute presupune lărgirea universului politic, depersona- 
lizarea şi stabilirea relaţiilor în cadrul domeniului politic [1, p.247]. 

 Socializarea politică secundară este perioada în care individul a acumulat cunoştinţe şi 
abilităţi pentru a activa în domeniul politic şi este apt să-şi adapteze şi coreleze comportamentul. 
În cazul dat, individul selectează şi utilizează normele şi deprinderile utile pentru  
comportamentul politic [1, p. 247]. 

 Procesul de socializare politică se desfăşoară în cadrul unor grupuri mai extinse sau mai 
restrânse, sociale sau politice care intră în vigoare la anumite etape ale acestui proces. Printre ele 
se numără şi familia, care asigură mediul afectiv unde se stabilesc primele relaţii sociale, este 
instanţa, care pune temelia acestui proces. Familia asigură identitatea socială a individului, 
formează deprinderile comportamentale iniţiale ale individului în societate. Datorită factorului 
emoţional-afectiv, familia este instituţia unde copilul are cele mai potrivite condiţii pentru a 
asimila deprinderi utile pentru viaţă, inclusiv pentru integrarea în domeniul politic. 

 Procesul socializării politice în familie are loc prin anumite forme, metode şi principii. 
Pentru copiii mai mici, formele cele mai acceptabile sunt joaca, comunicarea, activitatea în 
comun în familie, care contribuie la formarea abilităţilor creative şi de comunicare ale copilului. 
În procesul comunicării, copilul este familiarizat cu aşa factori ca stilul, accentul, comunicarea 
nonverbală. În procesul socializării politice în familie pot fi utilizate metodele: idealizată, 
autoritară şi armonizată. Metoda idealizată este axată pe crearea unor idealuri, care, de fapt, nu 
coincid cu realitatea. Metoda autoritară este axată pe psihologia de clan, pe lipsa dragostei faţă 
de copii. În aşa condiţii sunt educaţi viitorii carierişti politici. Metoda armonizată este una 
ideală, conform căreia va fi educat un individ ascultător de legi cu o cultură politică şi 
participativă înaltă. Socializarea politică în familie are loc în baza unor principii:  

1) principiul orientării spre un ideal politic; 
2) principiul obiectivității; 
3) principiul complexivităţii: educaţia fizică, spirituală, estetică şi politică; 
4) principiul legăturii procesului de socializare cu viaţa; 
5) principiul alinierii la nivelul intelectual al individului; 
6) principiul blocării fenomenelor negative. [9, p. 98] 

 În familie, aceşti factori sunt axaţi pe dragoste şi fon psiho-emoţional benefic, care 
contribuie la formarea unui individ dezvoltat armonios. 
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 Cunoştinţele politice sunt altoite copiilor prin discuţii despre diferite fenomene politice, 
lecturi, exemple din viaţă, activităţi în familie. Copiii mai mari intră în jurisdicţia altor instituţii 
de instruire, însă familia va rămâne o instituţie influentă în procesul de socializare politică care 
va conlucra în viitor cu şcoala. 

 Şcoala este capabilă să genereze scheme de gândire politică şi  să se legitimeze  prin 
competenţa socială. Ea este unul dintre cei mai complecşi agenţi socializatori, care oferă atât 
informaţii, calificări, cât şi un întreg climat valoric şi normativ, cuprinzând ambele caracteristici 
ale organizării: formale şi neformale. Instruirea nu decurge doar din conţinuturile informaţionale 
prezentate de profesori, ci şi din interacţiunile complexe pe care elevii le desfăşoară cu semenii 
săi, din comportamentul afectiv al profesorilor şi din modul în care este organizată şcoala. Ea 
formează la copii bazele cunoştinţelor civice, politice, formează cultura politică în ansamblu. 
Diferite tipuri de societate diferă tocmai prin gradul de instruire a copiilor şi prin nivelul de 
efectuare a procesului de socializare şi socializare politică. În cadrul şcolii acţionează programele 
de studiu, cadrele didactice, tradiţia şcolii, atitudinile colegilor. Însuşirea de către elevi a 
disciplinelor social-politice, cum sunt istoria, bazele statului şi dreptului, geografia, contribuie la 
însuşirea legilor sociale şi a modului de activitate în societate. În programul de studii accentul se 
pune frecvent pe îndoctrinarea politică sau educaţia civică. Îndoctrinarea este percepută ca 
justificare a unui anumit regim politic prin ideologia politică a regimului dat. 

 Socializarea politică în şcoală este un proces complex care are loc prin instruirea directă, 
planificată; în rezultat, copilul îşi îmbogăţeşte cunoştinţele despre societate, despre viaţa politică 
a societăţii. Şcoala este locul unde copilul intră în contact şi cu semenii săi. 

 Semenii constituie un grup în care membrii împart un statut egal şi reprezintă agenţi 
puternici de socializare politică cu care copilul sau adolescentul îşi desfăşoară o bună parte a 
vieţii - începând de la grădiniţă, şcoală, mai târziu la serviciu, în cluburile de interese şi în 
căminele de bătrâni. Semenii pot să influenţeze pozitiv viziunile noastre politice numai în cazul 
în care poziţiile membrilor grupului de semeni nu contravin normelor sociale, când semenii din 
mediu au o cultură politică adecvată contextului socio-politic în care trăim. 

 Semenii pot fi factorul cel mai puternic atunci când cultura proprie a acestor grupuri nu 
contravine normelor sociale şi juridice dar şi cel mai slab al socializării politice, în cazul când 
mediul semenilor este o structură antisocială. O altă instituţie, care îndeplineşte funcţia de 
socializare politică indirect este mas-media. Ea ne oferă un flux continuu de mesaje politice în 
cadrul ştirilor politice. Dezvoltarea tehnologiilor informaţionale permit mas-mediei să surprindă 
aproape orice eveniment petrecut în lume. Însă mas-media are şi efectul negativ asupra 
individului, deoarece este minimalizat timpul pentru activitatea practică, pentru analiză şi 
concluzii. Deoarece informaţia este fundamentul socializării politice ea face parte din informaţia 
socială pe care individul o asimilează şi o interiorizează. 

 Un loc deosebit în procesul socializării politice îl ocupă partidele politice, care prin 
funcţia de mediere între cetăţeni şi stat  contribuie efectiv la formarea culturii politice pluraliste 
şi participative în societatea moldovenească contemporană, conform drepturilor şi obligaţiunilor 
prevăzute de Constituţie şi este efectuată în două direcţii:   

 Sunt socializaţi noii membri care sunt primiţi în rândurile partidului. Ei sunt familiarizaţi 
cu statutul, regulile şi normele de comportament în partid. Adică, este vorba despre socializarea 
politică internă. 

 Partidul politic efectuează socializarea politică în rândurile maselor, sau ale electoratului, 
care susţin platforma partidului respectiv. Acest proces este mai evident în perioada campaniilor 
electorale, în cadrul cărora intervine şi aşa o instituţie politică importantă ca mass-media, care 
mediatizează acest proces. Interacţiunea tuturor instituţiilor este efectuată de către stat, care 
asigură juridic existenţa lor.  

 Socializarea politică este ghidată de normele sociale şi juridice. Funcţia normelor sociale 
este stabilirea modelului de comportament în societatea concretă. Normele juridice determină 
procesul socializării politice prin stabilirea normelor de comportament obligatoriu, care este 
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prevăzut de Constituţie. Procesul de socializare politică prin norme juridice are loc sub diferite 
forme: 

a. stabilirea statutului social; 
b. stabilirea drepturilor şi obligaţiunilor juridice; 
c. stabilirea pedepselor pentru nerespectarea legilor. 

 Transformarea copilului într-o fiinţă matură din punct de vedere politic se realizează 
progresiv, cu parcurgerea a mai multor etape. Politologii contemporani evidenţiază 4 etape în 
procesul socializării politice [4, p.77]: 

 Timpurie - de la naştere până la începutul şcolii primare (care corespunde cronologic 
segmentului de vârstă de la naştere până la 7 ani), instituţia responsabilă pentru etapa dată fiind  
familia. Mediul emoţional şi climatul psihologic din familie contribuie la formarea  abilităţilor 
elementare ce ţin de politic, care pentru copil este un teritoriu depărtat. Copilul se întâlneşte cu 
politicul dor dacă trăieşte într-un mediu politizat, însă informaţia politică este percepută de el 
necritic. Copii de 5-6 ani pot asimila noţiuni elementare fără a le interioriza; însă, aceste noţiuni 
nu le formează unele reprezentări despre lumea politică. De această perioadă sunt responsabile 
aşa instituţii ca familia, grădiniţa, orfelinatele. Graniţele socializării politice se extind la etapa a 
doua, denumită studii, unde apar noi instituţii ce dirijează acest proces. 
 Studiile se încadrează în segmentul de timp de la clasa întâi până la finisarea studiilor 
superioare. Venind în şcoală, copilul nimereşte într-un nou sistem de relaţii. Contactul lui cu 
lumea înconjurătoare  se extinde, se formează un nou cerc comunicativ, apar noi instituţii ale 
socializării, însă familia rămâne subiectul principal în acest proces, îmbinând funcţia de 
socializare cu şcoala. Odată cu lărgirea cercului de contact cu lumea înconjurătoare, copilul îşi 
dezvoltă calităţile sale individuale, abilităţile creative. La această vârstă copilul începe să se 
formeze ca fiinţă socială, conştientizează faptul că politica este in domeniu de activitate a 
adulţilor. Făcându-și studiile, de la cele primare până la cele superioare, el se familiarizează  cu 
instituţii ce ţin de domeniul politicului, precum: grupurile de interese, mass-media, partide 
politice etc. 

 Activitatea de muncă - de la angajare până la pensionare, perioada în care individul 
realizează în practică abilităţile obţinute la etapele precedente. În această perioadă o influenţă 
considerabilă asupra individului exercită colectivul de muncă care devine, pentru o bună parte 
din viaţă o a doua lui casă. Individul devine cetăţean cu drepturi depline şi continuă să se 
formeze ca membru activ al vieţii politice. Lumea înconjurătoare este conştientizată, individul 
este capabil de a asimila şi a analiza informaţia.  

 Resocializarea sau finisarea activităţii de muncă şi resocializarea persoanelor de vârsta a 
treia constituie etapa a patra, care este tot atât de eficientă, activă ca şi cele precedente, 
enumerate supra. Persoana în această perioadă are mai mult timp liber, de aceea mulţi pensionari 
încep să se ocupe de politică, sunt foarte activi; mulţi din ei pot chiar deţine posturi de conducere 
în domeniul politic. În procesul de resocializare omul analizează  abilităţile formate anterior, le 
selectează şi le perfectează, deoarece în condiţiile de tranziţie el este nevoit să se adapteze la 
noile condiţii de funcţionare a sistemului politic. În această perioadă, persoana conştientizează că 
deja a realizat o mare parte din opţiunile propuse, de aceea alege ocupaţii noi, sau cele care au 
fost pentru el hobby acum devin ocupaţia de bază. Numeroase persoane în această perioadă sunt 
integrate anume în domeniul politic şi după cum am menţionat multe ocupă şi posturi în organele 
de conducere. Istoria cunoaşte personalităţi, care la o vârstă înaintată, au ocupat posturi de 
senatori, fie au fost lideri ai partidelor politice, şefi de stat. 

 Instituţiile socializării formează un sistem, a cărui funcţionare este axată pe instruire şi 
educaţie. Majoritatea acestor instituţii, într-un stat de drept, au şi statut juridic. Aceste instituţii 
formează două grupuri: 

- instituţiile care dezvoltă calităţile naturale ale omului. Aici putem numi familia şi 
instituţiile preşcolare care apar la etapa socializării timpurii;  

- instituţiile care se ocupă de instruire şi educaţie. Aici putem numi şcoala medie, instituţiile 
de învăţământ superior, armata. 
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 Procesul socializării politice este influenţat şi de alţi factori, care îşi lasă amprenta asupra 
rezultatului acestui proces. Printre aceştia putem numi: regimul politic, perioada istorică şi 
factorul geopolitic, factorul ecologic, situaţia economică, nivelul culturii politice în societate, 
tradiţiile şi obiceiurile. În rezultatul procesului de socializare politică se formează o cultură 
politică care, în dependenţă de modelul de socializare, poate fi armonizată, pluralistă, 
hegemonică şi conflictuală.   

 Socializarea politică armonizată presupune un mediu cultural omogen, tradiţii 
democratice stabile şi societate civilă care asigură relaţii şi un dialog pozitiv între individ şi 
instituţiile puterii. În acest caz individul este privit ca un participant conştient şi activ la viaţa 
politică. Acest model de socializare politică presupune relaţii armonioase între individ şi putere. 
Un aşa model, considerat unul ideal poate exista doar în condiţiile unui stat democratic [5, p. 87]. 

 Socializarea politică pluralistă este caracteristică pentru un stat în care  există o 
multitudine de subculturi, individul fiind socializat în cadrul grupului său etnic sau al partidului 
membru al cărui este. Potrivit acestui model, socializarea politică a individului este privită prin 
prisma principiilor liberalismului, care presupune formarea intereselor politice personale 
manifestând toleranţă faţă de  interesele altor indivizi. Acest model mai este caracterizat prin 
dorinţa individului de a participa la realizarea idealurilor politice şi printr-un nivel înalt de 
participare civică. În rezultat, cetăţenii devin adepţi ai unor anumite ideologii şi activează într-un 
anumit grup politic. Acest tip este caracterizat prin recunoaşterea egalităţii în drepturi a tuturor 
cetăţenilor, a dreptului fiecărui om de a-şi schimba orientarea politică şi de a-şi completa 
opţiunile [5, p. 88]. 

 Socializarea politică conflictuală este generată de nivelul înalt de sărăcie a majorităţii 
populaţiei. Apartenenţa strictă de neam, clan, naţiune duce la confruntări dintre purtătorii 
diferitelor valori culturale şi instituţiile puterii. În aşa societăţi nivelul violenţei politicește 
frecvent înalt din cauza culturii neomogene. 

 Socializarea politică hegemonică presupune integrarea individului în domeniul politic 
prin recunoaşterea de către el a valorilor unei anumite clase, unei confesii sau a unei ideologii 
politice. Acest model de socializare politică este caracteristic pentru sisteme politice închise, care 
nu acceptă alte valori. 

 Ultimele două modele enumerate exprimă dependenţa de structurile dominante ale puterii, 
care impune normele şi valorile  culturii politice oficiale. 

 În concluzie putem menţiona că socializarea politică este un fenomen complex, polivalent. 
Ea determină transformarea individului în personalitate, iar apoi în cetăţean, îi permite să devină 
nu doar obiect, dar şi subiect al politicii, iar uneori şi creator al acesteia.   

 În perioada contemporană relaţiile dintre individ şi societate s-au schimbat mult, accentul 
fiind pus pe formarea şi dezvoltarea unei culturi politice specifice, racordate regimului 
democratic, ceia ce va contribui la participarea activă şi responsabilă a individului în viaţa 
politică a societăţii. Socializarea politică în condiţiile democratizării presupune un ansamblu de 
acţiuni  asupra individului, care în final vor conduce la formarea aptitudinilor acestuia de a face 
distincţie între societatea civilă şi societatea politică, de a se formula opţiuni politice şi de a 
participa la soluţionarea problemelor politice. Specificul acestui proces în Republica Moldova 
este determinat de instabilitatea politică şi economică, de criza care a afectat toate domeniile: 
social, economic, spiritual şi politic. Una dintre problemele privind procesul socializării politice 
este lipsa continuităţii în transmiterea experienţei comportamentului şi participării politice, 
deoarece modelele vechi nu corespund noilor principii democratice, iar cele noi nu sunt încă 
conceptualizate şi definitivate. Societatea contemporană este polarizată în defavoarea celor 
săraci, ceia ce a influenţat semnificativ conştiinţa acestei laturi a populaţiei. În ţară  creşte rata 
neîncrederii în viitor, disperării şi nesiguranţei. Populaţia este pesimistă şi dezamăgită. Toate 
acestea - influenţează şi procesul socializării politice.  

Existenţa mai multor partide politice face ca procesul socializării politice să decurgă 
contradictoriu, fragmentar, deoarece nu pot fi armonizate şi agreate interesele societăţii în 
întregime. În Moldova persistă tipul conflictual de socializare politică. Situaţia dificilă din ţară 
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face ca omul să devalorizeze domeniul politic. Modalitatea de ieşire din situaţia creată este 
schimbarea radicală a situaţiei economice în ţară, care va duce la ridicarea nivelului de trai al 
omului. 

 Modelul armonizat necesită unitatea intereselor tuturor claselor sociale, însă polarizarea 
din societatea moldovenească nu contribuie la un aşa proces. Din cauza aceleiaşi situaţii 
deplorabile în toate domeniile vieţii sociale, aşa instituţii de bază ca familia, şcoala, mass-media 
se află în criză şi practic nu-şi îndeplinesc funcţia socializării politice. Astăzi este nevoie de un 
nou concept de socializare politică, se impune crearea condiţiilor necesare pentru instituţiile, care 
sunt responsabile de acest proces. Implementarea noului proces de socializare politică presupune 
nu doar elaborarea unor noi modele de comportament, de instruire politică ci şi formarea unor 
noi instituţii care se vor ocupa mai eficient de procesul socializării politice în baza principiilor 
democratice: umanismului, spiritualităţii, toleranţei, individualismului, aplicând în acest sens 
experienţa avansată a altor state. [1, p. 247]. 

 În procesul de socializare şcoala este instituţia care formează modelele de comportament 
de care au nevoie noile generaţii, născute în condiţiile trecerii la un sistem democratic. În 
rezultatul aderării la Procesul de la Bologna, Republica Moldova implementează noi standarde 
educaţionale. Reforma învățământului dă posibilitate unui număr mai mare de tineret să-şi facă 
studii care vor răspunde exigenţelor europene şi ca urmare de a se angaja plenar în câmpul 
muncii. 

Necesitatea racordării procesului de socializare politică la noile cerinţe va impune instituţiile 
sociale şi politice din Republica Moldova să revadă unele aspecte al acestui proces, să în 
modifice conceptul de pregătire a noilor generaţii pentru o activitate rodnică în toate domeniile 
vieţii sociale şi politice. 
 

Referințe bibliografice: 
 

1. Politologia. Manual. Chişinău: USM, CEP. 2007. 
2. Sandu I. Politologia. Chişinău: 2007, USM, CEP. 
3. Spinei T. Introducere în politologie. Chişinău:  USM, CEP 2003. 
4. Stan V. Partidul politic – instituţie a socializării politice.// Anale Ştiinţifice ale Universităţii 

de Stat din Moldova. Seria „Ştiinţe socioumanistice”, vol. II. Chişinău: 2004, p.77-81. 
5. Stan Valentina, Pîrţac Grigore. Impactul migraţiei asupra socializării politice în familie 

(cazul Republicii Moldova). Современные миграционные процессы: Состояние и 
основные формы. Материалы международного научно-исследовательского семинара, 
Тирасполь, 17 декабря, 2015, Кишинев, 2016. 

6. Ţurcanu Galina. Cultura politică a studenţilor. Cazul Republicii Moldova. Teză de doctor. 
Chişinău: 2008. 

7. Головин Н.А. Теоретико-методологические основы исследования политической 
социализации. Санкт-Петербург: 2004. 

8. Соловьев А.И. Политология: политическая теория и политические   технологии. 
Москва, 2003. 

9. Стан Валентина. Роль семьи в процессе политической социализации. Кандидатская 
диссертация на соискание ученой степени «Кандидата политических наук».  
Москва: 1997, МГУ им. Ломоносова. 

 

 
 
 
 
 



瘠і

60 

LA COEXISTENCE DE L’IDENTITE NATIONALE ET DE L’INTERCULTUREL 
DANS LE CONTEXTE DE LA MONDIALISATION 

 
BONDARENCO Anna, 

Université d’Études Européenne de Moldavie 
annebondarenco@yahoo.fr 

 
 
 Rezumat: Analiza structurii interne a unei identităţi naţionale permite să obsevăm coexistenţa semnelor 
identificatorii ale identităţii şi a diferenţelor acestora. Această condiţie e obligatorie pentru a efectua identificarea  
individualului printre alte diversităţi naţionale, a particularului unei naţiuni printre alte diversităţi naţionale şi 
pentru continuitatea identităţii.  
 Constanţa identităţii naţionale sau a identităţii personale, această proprietate fiind durativă în timp, in 
pofida diferenţelor temporalităţilor ce le trăim, condiţionează durabilitatea identităţii, continuitatea ei, care ar fi 
natura identităţii. Este evident că interculturalul adus de fenomenul de mondializarea, în particular emigrarea şi 
mobilitatea cetăţenilor au antrenat modificări în structura imanentă a identităţii.  
Prin urmare, constanţa cât de constantă ar fi ea, cunoaşte variabilitatea, aceasta din urmă o datorăm Magestăţii 
sale Timpul cât şi temporalităţilor noi instaurate de fenomenul citat. Anterioritatea explicitează importanţa timpului 
pentru identificarea identicului. 
 Cuvinte cheie: indentitate națională, contextul mondializării, interculturalul. 
 
 Abstract: Through this text it is demonstrated the complexity of defining the national identity, this very 
characteristics is motivated by various factor, one of them being the persistence of constancy and variability in its 
structure. The criterion that explains first the continuity of coexistence of invariable and variable in the structure of 
identity.  
 Another factor that brings changes in the unity and uniqueness of national identity is the encounter of the 
local culture with the national culture of immigrants. The last culture must add to its culture those differences that 
in the majority of cases not to meet its practices and way of life. 
Uniformity that is dictated by globalization is a social factor that unhinge the structure of the two dimensions of 
identity infiltrates numerous cultural practices that are incompatible with the national culture of the locals and 
immigrants modifying first the quantitative dimension, and consequently the qualitative dimension of identity. 
The constancy, which persists regardless of the time difference, conditions the durability and continuity of identity 
irrespective of its nature. The differences in time serve as criterion for demonstrating continuity, persistence of 
personal and national identity. 
 Key words: national indentity, globalization context, interculturality. 
 
 L’INTERCULTUREL ET L’IDENTITE NATIONALE, PROBLEME PLURIDISCIPLINAIRE 
 La relation entre l’interculturel et l’identité nationale, c’est le problème du Moi, du 
soi-même, de la rencontre de deux ou plusieurs cultures différentes dans le même espace social, 
de l’acceptation ou de l’inacceptation de l’Autre. C’est pourquoi, nous nous sommes fixé pour 
objectif d’examiner cette relation, son impact sur l’identité d’accueil, d’une part, et sur l’identité 
de l’émigré, d’autre part, en nous appuyant sur le rôle du temps dans l’interaction entre la 
constance et la variabilité de l’identité, sur la dimension quantitative et qualitative de l’entité 
analysée.  
 Le phénomène de l’interculturel suscite l’intérêt des sociologues, des  ethnologues, des 
philosophes, des anthropologues, des psychologues, des linguistes et certainement des 
didacticiens. Il a transcendé le domaine ethnographique, anthropologique, social pour se 
transformer en problème politique dans un nombre considérable de pays, dont le dernier pour les 
Européens, est l’Ukraine.  
 L’identité nationale se présente, dans la vision des sociologues, comme une construction 
sociale de caractère idéologique et culturel, bâtie durant l’histoire d’une communauté sociale, et 
permettant à tout individu de répondre à la question "Qui suis-je en qualité de citoyen 
appartenant à une communauté nationale ?" L'identité nationale reste l’entité fondamentale sur 
laquelle s’appuient l’existence et les formes de manifestation de l’être humain; elle est en outre 
le pilier sur lequel se tient la nation et s’avère être un outil politique de premier ordre. 
Aujourd’hui, la dimension politique de l’identité nationale s’affirme d'une manière évidente, 
incontestable. 
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 L’entité qu’on analyse constitue un ensemble de relations, celles-ci révélant les rapports 
avec l’Autre en tant que semblable, et la relation du moi avec l’Autre, ces deux relations 
différant l'une de à l'autre. 
 L’analyse de l’identité conduit à aborder le problème du rapport entre «le semblable et le 
différent». Dans les études philosophiques on examine surtout l’identité personnelle, dans les 
études sociologiques on attache, entre autres, une grande importante à la dimension nationale de 
l’identité.  En règle générale, on distingue les types suivants d’identité: 
- l’identité comme relation d’un être à lui-même dans différents délais de temps: identité 
numérique, le fait d’être Un, le même dans le sens d’unique et à la fois pluriel dans des délais de 
temps différents, ceci impliquant la persistance des deux dimensions, quantitative et 
qualitative, dans la structure de l’identité;  
-l’identité considérée comme l'ensemble des traits de caractère d’un sujet déterminant son 
devenir personnel : identité personnelle; 
- l’identité considérée comme composée de "l'un" et du "plusieurs" à la fois, voire tous, dans le 
même espace et dans différents temps. Elle se conçoit alors comme l'ensemble des 
comportements, dans la pratique des us et de coutumes, qui sont communs à tous les individus 
appartenant à une nationalité, donc des comportements qui se ressemblent malgré quelques 
variations : identité nationale . 
- on parle également d’identité pour désigner l’appartenance de plusieurs êtres à une même 
espèce : identité spécifique. 
 
 L’INTERCULTUREL ET L’IDENTITE NATIONALE DANS LE MEME ESPACE SOCIAL, LES 

INTERROGATIONS QUE SUSCITE LEUR CO-EXISTENCE 
 Vu la nature complexe de la catégorie de l’identité, y compris de l’identité nationale, vu les 
problèmes qui se posent lorsqu’une identité nationale interagit avec une autre identité nationale, 
celle d'un émigré, nous nous sommes interrogés sur les problèmes suivants : 
- Que se passe-t-il, en effet, lorsque deux ou plusieurs cultures se rencontrent, du fait qu'un 
émigré porteur de sa culture d'origine se voit contraint de s'adapter à un contexte social nouveau 
dans lequel il intégrera, ou non, sa culture d'origine ?  
-  Le plus souvent, mais pas toujours, il vit, en s’alimentant des deux cultures, ce qui peut 
l'amener en pratiquant la culture de la terre d’accueil à perdre progressivement la sienne, même 
s'il la préserve au fond de sa conscience et si la mémoire de son corps même garde trace des 
habitus de sa culture d’origine. 
-S'il préserve certains indices de sa culture d’origine, quelle est la nature de la situation sociale et 
des contacts humains qui déterminent l’émergence des signes identificatoires de son identité 
nationale d’origine ?  
- Quel est le critère déterminant de l’acquisition des nouvelles pratiques culturelles, ou la 
préservation de son identité nationale ? Ce critère est-il déterminé par le seul processus rationnel 
d'adaptation, ou est-il conditionné par des réactions essentiellement psychologiques ? 
- Quels peuvent être, au niveau des codes langagiers et autres, les effets perlocutoires des 
nouvelles pratiques langagières, sociales et culturelles sur la personnalité de l'immigré ? Quels 
effets la relation entre l’autochtone et l’émigré a-t-elle dans la pratique pour l'un comme pour 
l'autre ?  
       - Quel est le contenu de la compétence pluriculturelle qu’on devrait construire chez  
           le public migrant, et chez les élèves, qu'ils soient migrants ou autochtones ? 

LE FONDEMENT THÉORIQUE DE L’ÉTUDE 
 Cette matière à réflexion a conditionné notre besoin de nous référer à des points de vue 
différents exprimés par certains penseurs sur le sujet:  
-à celle de Friedrich Ludwig Gottlob. Frege, sur la nature transcendante du même, sur une 
relative indétermination de l’identité. Frege, avant tout mathématicien, s'est intéressé à la 
philosophie du langage ( Uber Sinn und Bedeutung  1892). Sa démarche lui a permis d'affirmer 
que la représentation est une unité mentale subjective et individuelle, alors que le sens peut être 
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la propriété commune à plusieurs sujets ( base de la possibilité de communiquer et du transfert 
des données culturelles). 
- à la conception empirique de D. Hume, à ses idées sur la relation entre identité et temps, sur la 
constance dans le temps du soi-même en dépit des différences du temps, sur l’interaction entre 
unicité et pluralité. Philosophe et spécialiste du droit, Hume, sans être mathématicien, était 
cependant marqué par les mathématiques: il considère deux grandes catégories de relations, les 
relations dépendant uniquement de la comparaison entre les idées, et les relations dépendant de 
la confrontation avec l'expérience. 
- à la vision d' Edgar Morin, sociologue spécialiste de la complexité, qui applique aussi le 
principe de l’invariabilité et de sa persistance à travers le temps, et ce malgré les changements, la 
variabilité.  Il développe l'idée de la constance dans le temps du soi-même, mais aussi de celle 
des unités physiques, géologiques, biologiques, permettant à l'homme de continuer à vivre sur la 
terre. 
- à Paul Ricœur et les idées qu'il exprima sur l’identité personnelle, sur la permanence du 
soi-même dans le temps, sur le concept d'identité narrative. L'homme reconnaât le sens de la vie 
dans l'emploi des métaphores en poésie, dans l'emploi symboliques des images et des 
significations habituelles, usuelles qui éclairent son existence. 
- à Emmanuel Kant dont les idées sur la notion de "personne", sur le pouvoir de l’être humain de 
posséder le Je dans sa représentation ont constitué une base sur laquelle nous avons appuyé notre 
réflexion[11]. Cette idée de Kant est en quelque sorte une réponse à l’idée de Frege, qui affirmait 
l’indétermination de l’identité.  
 Les idées de Hume sur l’identité personnelle ont permis à P. Ricoeur de fonder la théorie 
de la mêmeté, de l’ipséité et de l’altérité. 
 Dans l’ interprétation de l’interculturel, nous nous référons aux deux conceptions de la 
culture définies par P. Bourdieu, la conception " savante" et la conception " anthropologique". La 
culture " savante" est représentée par les valeurs créées par des scientifiques, écrivains, peintres, 
musiciens, architectes, etc., la deuxième conception, anthropologique, comporte l’ensemble des 
pratiques sociales, des manières de vivre d’une société, l’ensemble des us et des coutumes ( 
théorie de l'habitus)[4]. 
 Selon S. Regoud, " La deuxième conception ne paraât guère poser de problèmes 
spécifiques en termes d’articulation entre culture et politique: l’ensemble des "us et coutumes" 
d’une société, façonnée par l’histoire, le territoire, langue, la religion...participe génériquement, 
de la culture de ladite société, qui peut, indifféremment, manifester ou non des signes 
démocratiques."[ 14, p.29]. La conclusion à laquelle arrive l’auteur est la suivante " La culture 
n’y paraât guère dissociable de l’identité " politique" des groupes concernés" [ 14, p. 29].  
 Dans ce cadre d’idées, R. Gevaert, didacticien belge, démontre, sur l’exemple des supports 
didactiques, la dépendance du système éducationnel des pays de l’UE de la politique culturelle 
des institutions de l’UE. L’auteur constate le processus de la transformation des diverses 
politiques industrielles, agricoles et monétaires des états de l’UE en politiques communes, 
celles-ci ayant soumis les objectifs nationaux à des directives communes européennes. Les 
systèmes juridiques nationaux des pays, les divers droits pénaux, civils, commerciaux, et 
financiers nationaux, selon le didacticien, à leur tour se conforment au droit européen [8,  p.29].  
Dans la vision de R. Gevaert, les politiques de la culture et de l'enseignement secondaire des 
institutions de l’UE subissent l’unification européenne. Les tentatives d’unification, voire des 
supports didactiques, auraient dû être mises en place par la fabrication des manuels européens 
communs d’histoire et de géographie [8, p.29]. Dans les conditions de l’unification de 
l’enseignement de l’histoire, au niveau du secondaire des pays de l’UE, quelle formation pourrait 
recevoir les élèves, les collégiens, les lycéens, sur les histoires de leurs pays respectifs et sur 
leurs relations avec les autres histoires, et, par suite, quelle formation donnerait-on aux futurs 
citoyens de chaque pays en même temps qu'aux citoyens européens ?   
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LA CATÉGORIE DE L’IDENTITÉ, SA DÉFINITION 
 Dans les travaux des philosophes, des sociologues, l’identité est qualifiée comme étant une 
entité plus abstraite que celles des oppositions catégorielles: " …sa généralité et son abstraction 
sont encore plus élevées que celles des oppositions catégorielles" [ 6, p, 754] . À côté du concept 
d’identité, du moi, du même, se caractérisant par leur abstraction, on pourrait situer les notions 
de temps, d’événement, d’action, d’entité, qui se caractérisent aussi par un haut degré de 
généralité, quoiqu’on ait une représentation mentale sur ces entités. 
 Les difficultés de la définition de l’identité et son rapport à l’interculturel s’expliquent par 
sa complexité, dont un des motifs serait celui de l’ensemble des rapports que suppose cette 
entité : 
- le rapport de l’unique, du Moi à soi- même dans différentes situations et à des moments 
différents, la différence d’espace et de temps générant d’autres Moi ou des Alter Ego ;  
- le rapport de la « structure profonde » du Moi, à la structure profonde du Moi d’autres 
individus représentant la même identité nationale; 
- le rapport entre le Moi, tout ce qui constitue sa nature individuelle et le socioculturel de la 
communauté sociale dont fait partie le Moi, d’une part, et le culturel d’un Autre, d’un émigré, 
d’autre part;   
- le rapport de l’unique au culturel d’un ensemble d’individus pratiquant et représentant des 
cultures différentes.    
 Parmi les facteurs qui déterminent cet ensemble de corrélations, dont la liste n’est pas 
fermée, celui du temps et de l’espace a une importance évidente pour l’explicitation du contenu 
et de la complexité de l’identité, les catégories citées déterminant la préservation ou l’effacement 
de l’identité nationale à travers le temps. 
 Selon G. Frege, le même appartient à des transcendantaux [7]. Cette spécificité du caractère 
transcendantal de l’identité suppose l’intervention des facteurs extérieurs qui pourraient 
l’expliciter. l’espace, le temps intervienant et selon la vision des philosophes, des sociologues 
«… il y a une difficulté intrinsèque à saisir l’identité, sur les plans les plus divers - logique et 
métaphysique, psychologique, anthropologique…» [6, p.754]. La difficulté de saisir l’identité à 
différents niveaux s’explique de la façon suivante, selon G. Frege : "Puisque toute définition est 
une identité, l’identité elle-même ne saurait être définie" [7 ].  
 Le caractère indéfinissable de l’identité fait penser à l’existence d’une série de concepts 
qui ne se prêtent pas à être définis, comme par exemple: le temps, l'action, l'événement, la 
chose, etc.  Dans cette optique, J. Austin écrit que les lexèmes "même", "réel" ou "entité" 
sont des mots dont l’usage négatif est plus facilement repérable que leur emploi directement 
assertif [3].  La difficulté pour définir de telles entités s’explique parce qu’on ne trouve pas 
d’équivalent linguistique pour expliciter leur contenu sémantique.  
 La définition, étant une identité, comporte assez souvent une ambiguïté, bien que le 
lexicologue, en construisant une définition, prenne en compte les compétences linguistiques des 
destinataires. Il recourt à un signifiant synonymique, dont la signification devrait être connue. En 
se substituant au lexème de départ, il actualise la plupart des propriétés inhérentes à l’entité de 
départ, celles-ci assurant l’explicitation du contenu conceptuel d’une entité.  
 Néanmoins, dans nombre de cas, le lexicologue ne trouve pas de substitut lexical du nom à 
définir et il recourt alors à d’autres outils, tours linguistiques, voire à d’autres signes sémiotiques, 
par exemple, à des signes iconiques.      
 P. Ricœur définit, l’action comme « ce qui fait arriver » et l’événement comme «  ce qui 
arrive » [16]. L’auteur ne dispose pas d’un autre lexème, comportant dans sa structure 
sémantique les propriétés de l’action, ce qui l'oblige à employer le tour pronominal ce qui. La 
signification de cet explicitatif devrait être identique à celle du nom « action » ou « événement », 
mais elle est vidée de sa signification. Suite à ceci, la valeur sémantique indéterminée de ce tour 
ne répond pas à l’attente du destinataire.  
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 Les entités citées sont à tel point connues pour chacun de nous, que leur explicitation serait 
redondante. À notre avis, c’est le caractère existentiel de l’identité qui enlève le besoin de la 
définir au moyen des outils linguistiques. 
 À part ceci, la difficulté de définir l’identité ou d’autres notions de ce genre a pour motif le 
fait qu’elles sont des évidences, et suite à ce caractère, elles ne se prêtent pas à la définition. 
Elles n’ont pas besoin d’être définies parce qu’elles se soumettent à la l'ensemble des 
phénomènes de notre perception, et plus particulièrement la perception visuelle, celle-ci 
démontrant le caractère réel de l’objet perçu par un sujet conscient, et non pas par un sujet 
rêvant…. Nos perceptions, nos représentations psychiques, nos sensations ont pour appui des 
évidences existentielles.  
 Serait-ce pour cette raison que Saint Augustin, en réfléchissant sur la catégorie du temps, 
avait témoigné au lecteur :   
 Qu’est-ce donc le temps ? Si personne me le demande, je le sais ; mais si on me le 
demande et que je veuille l’expliquer, je ne le sais pas » [17, p. 264]. 
 

LE TEMPS, GENERATEUR DES DIFFERENCES ET MARQUEUR DE LA CONSTANCE DANS LA 

STRUCTURE DE L’IDENTITE, LEUR COEXISTENCE ET LEUR IMPORTANCE POUR LA CONTINUITE 

DE L’IDENTITE 
 Comme l’observation d’un objet ou d’un individu humain, afin d’identifier leur caractère 
particulier, livre un produit, une impression, une image chaque fois différente par rapport à 
l’image antérieure, D. Hume considère que cette différence devrait générer une diversité et pas 
une identité. Par l’affirmation «chaque fois» on a en vue l’importance de l’intervention du temps, 
des différences de temps dans la perception de l’objet et de la production d’une image similaire 
et pas identique. 
 En s’interrogeant sur l’existence du Moi, derrière l’unité et l’unicité, le philosophe affirme: 
«…l’illusion de l’identité est engendrée par le temps» [10]. Par cette assertion le philosophe 
explicite le motif pour lequel il est difficile de définir l’identité, c’est le temps qui crée une 
illusion sur l’identité, qui en crée donc une idée peu claire en produisant des variations dans cette 
identité même. C’est pourquoi selon Hume " … il nous faudra nous demander ce qui nous fait 
attribuer aux objets l’unité qualitative de leurs déterminations et une existence continue dans le 
temps" [10]. Selon le philosophe, l’attribution à un ensemble d’objets de la propriété «d’unité 
qualitative», demande que soit déterminée la nature des facteurs qui pourraient l’expliciter, et 
définir les modalités d'action des facteurs assurant sa continuité.   
 Nous considérons que l'on construit une unité qualitative de l’identité par la 
complémentarité ou par la conjugaison de ce qu’il y a de particulier, de singulier dans l’individu 
avec ce qu’il y a de commun au niveau socioculturel pour les membres d’une communauté 
sociale : les us et les coutumes qu’on pratique, qu’on respecte, les normes de comportement, la 
manière de faire, de dire et d’être de tous ceux qui constituent une unité qualitative ou une unité 
nationale.  
 En même temps, Hume trouve qu’en dépit des différences dues au temps, l’objet demeure 
le même: "Dire d’un objet qu’il est identique à soi signifie qu’un objet existant à un moment 
demeure le même à un autre moment" [10]. Cette idée permet d’insister sur l’inchangeabilité 
relative de l’objet, sur la préservation de ce qui constitue son essence, l’essence de l’unité 
qualitative d’une personne, de son caractère, de ses traits physiques, psychologiques, psychiques, 
des valeurs morales formées et de celles acquises à travers le temps dans le même espace social.  
Malgré l’écoulement du temps, l’être humain devrait demeurer le même, préserver le fondement 
moral, culturel, qui constitue le critère de son existence et de sa continuité. Demeurer le même 
malgré les différences liées à l'action du  temps reste le facteur déterminant de l’unité dans 
l’identité.  
 La condition de la durabilité du soi-même est désignée par Hume par le terme de 
constance, envisagée comme ressemblance : 
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 "Cela est dû à la constance et à la cohérence des perceptions. La constance, c’est-à-dire", 
la ressemblance des impressions relatives à un certain objet en des moments différents, nous 
amène à imaginer que cette ressemblance s’enracine dans une seule et même chose, et 
représente une véritable identité; et la cohérence des impressions, pour sa part, fait que nous 
nous autorisons à remplir, par des perceptions non effectivement perçues, les intervalles dans 
l’observation d’un objet et à déclarer cet objet comme doté d’une existence continue" [10 ].  
 La différence liée à l'enchaînement des séquences temporelles, durant l’existence de 
l’objet, ne devrait pas apporter des modifications de fond à l'identité, particulièrement à l’unicité 
de la personne. Elle ne devrait pas avoir de pouvoir sur le "continu" de l’existence de l’identité 
de l’objet, car, dans le cas contraire, l'objet ne serait pas identifiable. C’est la constance qui 
assure l’existence continue de l’objet. 
 Ce qui ne veut pas dire que le philosophe ne reconnaisse pas les changements qui 
interviennent avec le temps dans notre identité. Il parle alors de "la ressemblance des 
impressions relatives à un certain objet". L’objet change, mais ces changements ne portent pas 
atteinte à la constance du fondement de l’identité, y compris du Moi, de notre mêmeté.  
 Néanmoins, l’idée que la ressemblance, "s’enracine dans une seule et même chose" crée 
"l’illusion d’une véritable identité", selon Hume. L’illusion de la véritable identité est motivée 
par la différence qui existe entre les images, les impressions qu’on se fait sur une chose dans les 
différents moments de sa perception. La faculté psychique de l’individu, notre perception ne 
produit pas chaque fois la même image de la chose ; elle enregistre les propriétés identiques, 
donc déjà remarquées antérieurement, auxquelles s'ajoutent des différences nées dans l'instant du 
présent. D'où les différences entre les les images construites à l'instant t et celles construites à 
l'instant u. La persistance des différences démontre l’aptitude de notre cerveau à découvrir du  
nouveau chaque fois qu'il considère et reconsidère la structure interne du même objet. 
 La ressemblance relative entre les images laissées par le même objet, en reproduisant 
l’image formée, produit chaque fois quelque chose qui est à la fois identique et différent par 
rapport à l’image antérieure. En revanche, si à la place du cerveau humain nous mettons en 
action une intelligence artificielle, celle-ci reproduit l’objet dans son intégrité en présentant 
chaque fois une image identique de cet objet, qu'elle ne fait que copier, ce qui n'est pas un défaut 
en soi car sur le plan technologique nous avons souvent besoin d'objets absolument identiques. 
Ainsi, l’intelligence humaine se distingue de l’intelligence artificielle par sa faculté de découvrir 
et de produire dans l’objet. 
 Le problème de l’identité ou de la ressemblance existant dans une seule et même chose a 
fait l’objet d’études de la romaniste russe N. Aroutionova. En analysant les principes de la 
constitution de la signification identificatoire, les types des situations de l’identification, et les 
spécificités logico-sémantiques de la phrase simple assertant l’identité (SN1 copule être SN2), 
la linguiste s’interroge sur l’identité ou la ressemblance de ce que l'on désigne par la même chose 
[1, 2].   
 La ressemblance des impressions relatives à un objet, l’illusion d’une véritable identité, 
affirmation de Hume, ne permettent pas de conclure que la constance des propriétés ne perdure 
pas, bien au contraire, car la constance et la différence coexistent, se rejettent en même temps 
elles s’appellent, se fusionnent dans un tout formant une unicité. Hume écrit à ce sujet:  
 "L’identité se rapporte, en effet, à l’existence dans le temps et à la variation ( comment 
déterminer une permanence à travers et malgré le changement ? ) et elle présuppose aussi 
l’unité qualitative: le même s’oppose au différent…" [10]. Par cette affirmation, l’auteur soutient 
l’idée de l’unité qualitative de l’identité malgré la variation, les variations s’ajoutant à l’unité du 
même.     
 Nombreux sont les philosophes qui constatent le rôle du temps dans les changements qu’il 
apporte à la structure interne de l’objet. La construction d’une impression, d’une image sur 
l’objet, l’identification de ce qu’il y a d’identique et de différent dans le même individu humain, 
rapporté à un autre, lui semblable, se fait dans des délais de temps différents. Bergson aborda la 
question de l'un et du multiple à partir de la définition du nombre dans le chapitre III de l'Essai 
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sur les données immédiates de la conscience", chapitre où il traite "De la multiplicité des états de 
conscience - L'idée de durée." 1  
 Pour P. Ricœur, qui avait lu l'Essai sur les données immédiates de la conscience2, n'hésita 
pas à aborder le problème de l’identité, qui ne peut être expliquée que par le seul prisme de la 
catégorie du temps: "…une problématique entière, à savoir celle de l’identité nationale qui ne 
peut précisément s’articuler que dans la dimension temporelle de l’existence humaine" [16, 
p.138].  
 En examinant l’identité personnelle, P. Ricœur définit la notion de caractère et souligne la 
permanence dans le temps et la continuité ininterrompue des traits distinctifs de l’individu 
humain: « J’entends ici par caractère l’ensemble des marques distinctives qui permettent de 
réidentifier un individu humain comme étant le même. Par les traits descriptifs …, il cumule 
l’identité numérique et qualitative, la continuité ininterrompue et la permanence dans le temps. 
C’est parce qu’il désigne de façon emblématique la mêmeté de la personne » [16,  p.144]. 
 La détermination de l’identité d’une personne s’effectuant au moyen de l’identification et 
de la réidentification du même, suppose la reconnaissance de la même chose deux fois, n fois, 
expression de Ricœur. Le syntagme « deux fois, n fois » explicite la dimension quantitative de 
l’identité, le rôle du temps dans son explicitation et surtout son importance pour la 
réidentification, «d’un individu comme étant le même». La reconnaissance du même est 
déterminée par sa permanence ou sa constance dans le temps.  
 Dans ce cadre d’idées, P. Ricœur considère que «Le problème de l’identité personnelle 
constitue à [ses yeux] le lieu privilégié de la confrontation entre les deux usages majeurs du 
concept d’identité … d’un côté identité comme mêmeté, ,… de l’autre l’identité comme 
ipséité…. », cette dernière n’étant pas la même » [16, p. 140].  
 «C’est avec la question de la permanence dans le temps que la confrontation entre nos 
deux versions de l’identité fait pour la première fois véritablement problème» [16, p. 140]. Selon 
le philosophe, les implications temporelles apportent de la clarté entre la mêmeté et l’ipséité, 
mais il ne faut pas oublier qu'il considère le problème du temps comme une aporie…. 
 Le Temps ne serait pas Temps, s’il n’y avait d’unité du Moi, de l’objet sur lequel il exerce 
son influence et le modifie. L’interaction entre le Moi et le Temps s’exprime par ce fait que le 
moi porte en lui et avec lui le temps, avant tout le Présent et le Passé. C’est la loi naturelle qui 
régit le rapport entre le nouveau et l’ancien dans l’unité. 
 Le temps s’avère le facteur modificateur de l’identité en générant des variations, des 
versions de l’unique, de l’unicité. C’est ici qu’intervient le numérique de l’identité: variantes du 
moi-même, suite aux changements apportés par le temps. Le pluriel du nom « variantes » n’est 
autre chose que les différences persistant dans l’identité, toutes les deux, se trouvant en relation 
de co-existence et de confrontation. Ce serait pour cette raison que P. Ricœur affirme : « La 
mêmeté est un concept de relation et une relation des relations » [16, p. 140]. 
 
 Le Moi, sa structure le soi-même, et son importance pour l’identification de l’individu 
humain 
 La complexité de la détermination de l’identité est conditionnée, d’une part, par la 
coexistence de l’identique et des différences dans la structure de cette entité, d’autre part, par le 
fait que l’identité comporte un ensemble de propriétés qui caractérisent uniquement une 
personne ou un objet et des caractéristiques culturelles uniques, propres à une seule communauté 
sociale à laquelle l’individu appartient. Ces dernières rendent l’individu ou les membres d’un 
Tout, aux yeux de celui qui les observe, différent par rapport à une autre société. 
Par conséquent, dans la structure de l’unité qualitative du Moi il y a deux composantes 
fondamentales : 
-celle de l’unicité de l’objet, dans le sens d’être unique, singulier, particulier, individuel ; 

                                                 
1 Henri Bergson, "Œuvres ", éditions Presses Universitaires de France, 1963, pp.51 à 92. 
2 Ricœur,  fait figurer le nom de Bergson dans la bibliographie de son ouvrage Temps et récit -tome 3 - le temps 
raconté, et cite l'Essai sur les données immédiates de la conscience.    
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-celle qui se rapporte aux propriétés qui viennent dans le temps et dans l' espace, ou celles que 
l’individu s’approprie à travers le temps.  
 La dernière est un acquis intellectuel, culturel de l’être humain, la première tient des traits 
distinctifs d’un individu au niveau physique, psychologique, intellectuel. Ils constituent la 
« structure profonde » de l’unité qualitative du Moi. L’unicité de l’unité qualitative sert de 
fondement pour incorporer de nouvelles propriétés, de nouvelles pratiques culturelles du pays 
d’accueil d’un émigré. Prises ensemble, elles assurent la continuité de l’être humain, de son 
identité nationale et la coexistence des différences culturelles.  
 Quant à l’interculturel de l’émigré, il doit ajouter à sa « structure profonde » et à sa culture 
d’origine des différences qui, dans nombre de cas, ne s’accordent pas avec ses pratiques 
culturelles, avec ses habitudes et ses stéréotypes de vie.  On pourrait citer en qualité d’exemple, 
la situation des Syriens émigrés dans un pays de l’Occident, dont le psychologique et le 
psychique demandent qu’ils pratiquent ce qui est enraciné en eux, leur religion, leurs traditions, 
etc.  Ils devraient abandonner ce qui est "sien", ce qui constitue le soi-même et se former à 
d’autres modes de vie, modes de faire, d’être, de maâtriser un autre moyen de communication, en 
fin de compte, ils doivent accepter le particulier de l’individuel culturel de la terre d’accueil.   
 Au nom de l’intégration sociale, la majorité des émigrés s’approprient ce qu’il y a de 
propre au niveau culturel aux autochtones. Les Européens s’adaptent et acceptent l’apprentissage 
et la pratique au quotidien de la culture des autochtones, quant aux émigrés musulmans, côtoyant 
le culturel du contexte social d’accueil, ils continuent à pratiquer et à préserver l’unité qualitative 
de leur identité, leur soi-même.   
 Les représentants du monde arabe, pratiquant la religion musulmane, préservent leur 
soi-même en toute circonstance.  À titre d’exemple, on pourrait citer le port du foulard dans le 
contexte français par les femmes musulmanes dans des lieux publics, voire à l’école. Certains 
étudiants arabes, faisant leurs études dans des universités françaises, pratiquent parfois les cinq 
prières en profitant de tout espace libre dans les locaux d’une université ou sur le campus 
universitaire. 
 Installés en Moldavie, les hommes musulmans, mariés à des femmes moldaves, les 
obligent à se convertir à l'Islam, à porter le foulard et tout le vestimentaire que portent les 
femmes musulmanes. 
 Les derniers événements tragiques, barbares, produits à Paris par des islamistes 
fondamentalistes, démontrent d’une manière manifeste la cruauté à laquelle les islamistes sont 
aptes à agir au nom de leurs normes religieuses. Un petit nombre de musulmans cependant, 
installés sur une terre étrangère, s’approprient la culture de la terre d’accueil dans son intégrité.  
 L’attitude du Moi d’accueil est aussi différente, mais s’agissant de la France, le peuple 
français dans la majorité des cas n’a pas rejeté la culture des émigrés, et l’a même tolérée, et 
acceptée. Néanmoins, la radicalisation des Français d’origine musulmane et leur intégration dans 
des formations djihadistes posent au niveau international nombre de problèmes de différents 
genres, et tout particulièrement le problème de l’éducation.  
 Néanmoins, la culture de l’émigré, représentant aussi une unicité et une unité culturelles 
par rapport à l’identité de la terre d’accueil, est soumise aux changements. Chez certains 
émigrés, elle se perd au cours des années, mais chez les personnes âgées, la culture d’origine est 
préservée, elle perdure, quel que soit le contexte social, le milieu social.  
 La cohabitation de deux ou plusieurs cultures dans tous les contextes sociaux, y compris 
dans celui de la Moldavie, permet de faire une comparaison entre le soi-même et le social du sien 
et le soi-même de l’autre, de prendre conscience de la valeur, de l’intérêt que présentent 
l’interculturel, le social de l’Autre, y compris avec ses traditions économiques, politiques et 
religieuses. C’est une source de connaissances et d’enrichissement des représentants des deux 
cultures.  
 Les spécificités citées du Moi, de la structure de son unité qualitative, se présentent comme 
une espèce d’habitat qui comporte le particulier inné ou ce qui avait été génétiquement transmis, 
les valeurs formées et l’acquis. L'inné est envisagé comme invariable, l’acquis comme variable. 
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 La dernière composante du Moi implique des délais de temps pour que l’émigré intègre des 
pratiques sociales, des comportements différents, etc. Le social, en tant que constituant de l’unité 
qualitative, rapporte l’individu aux autres, à ses semblables, partageant le même territoire, la 
même langue, les mêmes habitudes vestimentaires, identiques dans leurs grandes lignes . L’unité 
qualitative de l’identité, en quelque sorte constante, rend l’être humain individuel. L’individuel, 
l’unique joint au social, au commun constituerait une autre unité qualitative, celle de l’identité 
nationale, du moins culturelle. 
 Le Moi, c’est l’unique, le même, il reste relativement inchangeable à certains niveaux 
même, à travers le Temps et en dépit du temps.   
 S’il n’y avait que de l'unique dans son genre parmi les uniques d’une espèce, il n’y aurait 
pas d’opérations psychiques, telles que: catégorisation, classification, identification, 
individualisation, généralisation, caractérisation, etc. Ces opérations psychiques seraient 
irréalisables, parce que le monde serait homogène. L’individu, le monde ne ressentiraient pas le 
besoin d’identifier, de déterminer, de porter un jugement de valeur sur un sujet, puisque celui-ci 
serait automatiquement identique à l’autre.  
 En suite de quoi l’existence et la continuité du monde ont besoin des différences. C’est 
grâce à l’existence des différences qu’on reconnaât l’autre, qu'on l’on l'identifie autre, différent 
du moi-même et des autres.  
 Le célèbre "cogito ergo sum" ( Je pense donc je suis. ) de Descartes lui permet d'assurer 
qu'il énonce une indiscutable vérité : " pour penser, il faut être"1. Ce faisant, alors qu'il tenait à 
affirmer la priorité de l'âme sur le corps, il affirme en même temps une conception existentielle 
du moi qui lui est très personnelle, très singulière, mais en même temps évidente au point qu'elle 
fut sans cesse citée dans les siècles qui suivirent. Cette remarque personnelle, individuelle, fut 
ainsi reconnue par un très grand nombre et finit par être considérée comme relevant de la pensée 
et la culture universelles. 
 
 L’existence de l’Un dans un Tout et d’un Tout dans l’Un, de l’unicité et des 
différences dans une unité  
 En réfléchissant sur la coexistence de l’identique et des différences dans la même unité, 
celle-ci localisée dans le même espace et située dans le même temps social, N. Dittmar 
s’interroge: "Comment les ressemblances et les différences sont-elles possibles dans un même 
espace-temps, dans la co-présence de l’humanité à elle-même? 
 Cette interrogation de Dittmar est suivie d’une autre: - "Comment faire pour que le Tout 
soit un et que chaque être soit un en soi-même ?", Comment préserver son identité sans rejeter 
celle des autres? Comment penser les différences culturelles et l’unité du genre humain selon 
une logique inédite, la logique interculturelle?" [ 5] 
 L’expression du philosophe faire que le Tout soit un suppose l’identification de la 
condition qui assure l’unité d’un Tout, d’une communauté sociale dans un contexte mondialisé 
où tout contexte social se caractérise par une diversité d’identités nationales. Le Tout est conçu 
comme unité discontinue, formé d’éléments structuraux, elle traduit le côté quantitatif de 
l’identité, l’unicité relève plutôt du côté qualitatif de cette entité. 
 La deuxième partie de l’interrogation de N. Dittmar que chaque être soit un implique le 
concept d’unicité, chaque être restant soi-même, préservant ce qui le rend singulier, individuel 
dans son genre et à la fois événementiel. L’unicité, se présentant comme notion caractérisée par 
sa continuité dans le temps, rapportée à l’identité nationale, désigne ce qui marque une 
nationalité et la distingue des autres nationalités. 
 Pour répondre à l’interrogation de N. Dittmar que chaque être soit un en soi-même nous 
nous sommes référée à E. Morin, qui s’est penché sur le problème de la préservation du 
soi-même, côtoyé par des différences.  

                                                 
1 In "Discours de la méthode". 
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 En constatant la crise des concepts clos et des explications mécaniques, linéaires, 
strictement déterministes, E. Morin écrit: "Nous commençons à comprendre l’insuffisance des 
conceptions réductrices qui noient le tout dans les parties qui le constituent ou qui noient les 
parties dans le tout qui les englobe. Nous devons considérer l’un dans le multiple et le multiple 
dans l’un, sans que l’un absorbe le multiple et que le multiple absorbe l’un. Nous devons 
concevoir l’association complexe, qui est faite non seulement de complémentarités, mais aussi 
de concurrences et d’antagonismes , et comprendre que tout phénomène en devenir requiert, 
pour sa compréhension, l’association complexe de l’ordre, du désordre et de l’organisation" 
[13, p. 26].   
 Par ces idées ce grand penseur contemporain explicite la dépendance de l’un au multiple et 
réciproquement, l’existence de l’un dans le multiple et celle du multiple dans l’un. C’est une 
structure complexe qui concerne l'un et le multiple pris individuellement, mais aussi pris dans 
leur coexistence dont on ne peut les dissocier. L’un, comme entité continue, est envisagé en 
même temps comme multiple, comme entité discontinue, les deux constituant une unité.  Il est 
impossible de concevoir ou de penser l'objet „être humain” uniquement comme une unicité, il 
faut que cette dernière existe aussi sous la forme d’unité. Autre processus décrit: l'existence de 
deux types de rapport qui se forment entre l’un et le multiple, celui de complémentarité et de 
contradiction, loi générale de l’évolution, quel que soit le phénomène ou l’entité. Morin crée 
alors le concept de matrie , c'est-à-dire d'une unité entendue à la fois comme unité physique, 
géologique, biologique et humaine qui devrait permettre à l'homme de continuer à habiter la 
terre. On rejoint alors les problèmes de l'écologie, et le philosophe n'hésite pas à rénover, ou 
réactualiser le concept même de science, car il estime que dans la société contemporaine la 
science dépourvue de réflexivité et une philosophie purement spéculative sont devenues très 
insuffisantes. 
 Bien en amont du philosophe contemporain qu'est E. Morin, au XIX siècle, Hegel avait 
défini le rapport dialectique existant entre l’identité et la différence. Il définit l’identité de la 
chose par le biais de son existence, plus précisément l’existence de la chose est conçue comme 
condition de son identité [ 9, p.217]. Rappelons simplement que pour Hegel l'Idée et l'Esprit sont 
suprapersonnels. 
 Dans cet ensemble d’idées, Marx et Engels considèrent que l’identité n’existe que par la 
différence, cette dernière, à son tour, existant dans l'identité. Ces deux caractéristiques de 
l’identité sont qualifiées comme condition de l’évolution. Le rapport de complémentarité, 
existant entre l’identité et la différence, est confirmé dans la citation des auteurs: "Тождество с 
собой уже с самого начала имеет своим необходимым дополненим отличие от всего 
другого" [12, p. 529- 530]. L’identité, dès son début, a en qualité de complément obligatoire, la 
différence.  
 Par conséquent, la complexité de l’identité s’explique par le fait que, dans la structure 
d’une identité, d’une substance, il y a un Un, partie invariable et une différence, partie 
variable. La partie variable vient avec l’écoulement du temps, elle sert de fondement sur lequel 
se tient un tout. Ce dernier est nécessaire pour construire une unité et préserver une unicité, pour 
les tenir, les porter dans le corps de la substance et présenter son intégrité. Cette partie invariable, 
constituant le substrat de l’entité, de la chose ou de l’être humain, fait exister l’identité à travers 
les différences. 
 La variabilité et l’invariabilité d’une substance sont en rapport de complémentarité et 
d’antagonisme, elles se complètent et s’opposent en même temps. Cette condition se présente 
comme facteur déterminant et prioritaire de l’existence de la substance.  
 Les différences, existant dans la structure de l’identité, servent de signe à l’évolution de 
l’unité, signe de son renouvellement, car sans ce facteur elle ne répondrait pas à la condition de 
son utilité. 
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 Dimension quantitative et dimension qualificative dans la structure de l’identité  
 À l’époque de la mondialisation l’identité nationale et l’ identité personnelle, leur unicité et 
leur unité ont subi des modifications profondes. Ce phénomène a apporté des modes d’agir, de 
dire, en un mot de vivre, inconnus jusque là pour tous les contextes sociaux du monde. Les 
modifications, apportées dans tous les secteurs sociaux, ont généré un autre Moi à côté du Moi 
de fond. L’individu a perdu son Moi d’autrefois, il s’est soumis aux tendances uniformisantes de 
la mondialisation.  
 Les bas instincts de la nature humaine, n’ayant pas rencontré d’obstacles sur leur chemin, 
ont émergé, pour se déchaîner et commettre, dans différents coins du monde, des actes 
incompatibles avec les formes de manifestation de l’être humain. Un des motifs de ce déclin de 
l’humain n'est-il pas la pratique d’une liberté illimitée, non-bornée, alors que toute liberté a une 
frontière.  
 Il faut donc examiner les modifications qui se produisent dans l’identité, en considérant ses 
deux dimensions, la dimension quantitative", la dimension "qualitative" et leur continuité 
ininterrompue.  
 Il ne s’agit pas de la dépersonnalisation du Moi, mais de la déconstruction de la continuité 
dans le soi-même et de la construction d’un Moi assez souvent inacceptable, un Moi moderne 
qui ne pourra pas assurer la continuité ininterrompue de l’humain dans l’humain. La coexistence 
des dernières caractéristiques numériques de l’identité est envisagée comme deux formes de 
manifestation de la dimension quantitative de l’identité.     
Citons de nouveau Hume, qui constate les deux formes d’existence du même objet ou du même 
être humain, sous  la forme du nombre, au sens de la catégorie grammaticale dans laquelle le 
singulier et le pluriel s'opposent [10]. Le nombre est constitué nécessairement de l'un et du 
multiple qui constituent son unité.    
 P. Ricœur distingue aussi dans la structure de l’identité personnelle la composante 
quantitative et la composante qualitative, cette dernière conçue comme ressemblance extrême, 
[16, p. 141 ]: «Ces deux composantes de l’identité sont irréductibles l’une à l’autre, comme chez 
Kant les catégories de quantité et de qualité ; elles ne sont point autant étrangères l’une à 
l’autre ; c’est précisément dans la mesure où le temps est impliqué dans la suite des occurrences 
de la même chose que la réidentification du même peut susciter l’hésitation, le doute, la 
contestation… ;… » [16,  p.143]. Il s’agit de l’identification d’une personne où les deux 
composantes de l’identité ne se résument pas l’une à l’autre, car chacune a son rôle, la quantité et 
la qualité interagissant entre elles. Dans la suite des réflexions du penseur, nous trouvons l’idée 
de la faiblesse de ce critère lorsqu’il s’agit « d’une grande distance dans le temps » dans 
l’identification et la réidentification de la même personne. Dans cette situation, selon P. Ricoeur, 
on devrait faire appel «…à la troisième composante de la notion d’identité, à savoir la continuité 
ininterrompue entre le premier et le deuxième stade de ce que nous tenons pour le même 
individu» [16, p.143].  
 Par conséquent, ce qui permet d’identifier et réidentifier la même personne à des étapes 
différentes de sa vie, c’est la continuité ininterrompue dans le temps de ce que constitue son soi- 
même, son unicité, son individuel comme personne et son singulier au niveau national. L’unicité 
assure la persistance du singulier dans notre Moi et sa reconnaissance par l’Autre grâce à ce qui 
perdure dans l’individu au cours du temps. Comme, nous l’avons déjà constaté, même le Temps 
n’a pas de force sur la continuité du même en nous, dans une identité nationale ou sur la 
constance, la permanence dans le temps du soi-même.  
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Les deux composantes de l’identité et leur rôle dans la construction de cette entité  
                                                Structure de l’identité  
 
                      composante quantitative              composante qualitative 
 
                            discontinuité                                
continuité 
                                           
                            unité                                                  
unicité 
               
                                           constance et continuité dans le temps 
  
 Lorsqu’il s’agit de l’identification d’une personne on identifie, certainement, la 
préservation des traits qui tiennent de son caractère, de sa nature humaine, de son comportement, 
etc. Au moment où il est question de l’identification de l’identité nationale d’un émigré ou d’un 
groupe d’émigrés, le problème se complexifie, car on doit définir l’ensemble des critères et des 
facteurs qui doivent participer à cette opération: à part les propriétés qui marquent l’individualité 
d’une personne, on identifie chez l’émigré ses formes de manifestation au quotidien dans un 
milieu social étranger, dans des situations particulières, on analyse sa manière de pratiquer les 
constituants de fond de la culture du pays d’accueil, etc.  
 Par suite, ces deux composantes de l’identité sont chaque fois rapportées tantôt à l’Un, 
tantôt à un Tout ou à un groupe, à un collectif, à un "Touts, forme grammaticale empruntée à N. 
Dittmar.  
 La dimension quantitative se résume au nombre de différents genres:  
- à l’ensemble des spécificités du Moi comme individu humain, de l’individuel; 
-à la différence des formes de manifestation, d’extériorisation de ce côté individuel, 
conditionnées par le spécifique de l’espace et du temps; 
- à la différence des temps, des délais de temps dans lesquels l’individu ou les membres d’une 
société se manifestent; 
- au nombre et à la pratique des  constituants de la culture nationale, des valeurs culturelles et 
intellectuelles de la communauté sociale d’accueil; 
- au caractère itératif de la pratique des valeurs culturelles, l’itératif à côté du psychologique 
constituant la condition de la construction d’une nouvelle nationalité.  
 La dimension ou l’unité qualitative de l’identité personnelle se résume, comme nous 
l’avons constaté plus haut, à l’unicité personnelle, à ce dont est doté un être humain et aux 
valeurs culturelles nationales transmises et apprises, pratiquées par le Moi, le long de sa vie. 
Quand on parle de l’identité nationale, on en vue la conjugaison de l’individuel et du social, 
situés dans le temps et les circonstances où se manifeste l’individu. C’est justement l’unité 
qualitative, continuant de persister dans le temps, qui permet de reconnaâtre, d’identifier dans un 
contexte social étranger celui qui est relativement similaire à nous, à moi, à vous, etc.  Les 
premiers accents de l’interlocuteur géorgien entendus de loin dans le contexte moldave sont 
suffisants pour dire que c’est un Géorgien ou un Russe.  
 La multiplicité des circonstances et des temps différents, dans lesquels se trouve ou est 
situé notre Moi, génère des Moi différents sur le plan qualitatif.  Ils nous habitent et ils 
émergent en fonction des spécificités spatiales et temporelles de l’unicité, l’individu en quelque 
sorte se démultipliant. Par suite, l’être qui était unique se présente comme une multitude de Moi, 
celle-ci déterminant la multiplicité de ce qui était unicité. La multiplicité des Moi fusionnant 
devient unité. La présentation de la dimension quantitative démontre la difficulté de la délimiter 
de la catégorie de la qualité.  
 Mais la continuité de l’unicité se transforme en discontinuité, en plusieurs Moi ou Alter 
Ego. Dans ce cas, l’unicité s’approprie, ou on lui attribue, une nouvelle qualité, celle de la 
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discontinuité. L’unicité, comportant en même temps la continuité et la discontinuité, construit 
l’unité de l’identité personnelle. La coexistence de la discontinuité et de la continuité, 
constituants numériques de l’identité personnelle, restent à la base de la construction d’une 
qualité nouvelle, celle de l’identité collective.  Cette dernière a pour fondement de sa 
constitution l’identité des pratiques culturelles et les différences des unicités, la discontinuité et 
la continuité y persistant également.    
 Par conséquent, les deux dimensions, la qualitative et la quantitative de l’unicité 
personnelle, à leur tour, construisent à travers le temps l’unité collective de l’identité nationale. Il 
s’agit d’un ensemble d’individus, constituant une unité collective, possédant le Moi au pluriel et 
leur acquis culturel.  Au début de sa construction, l’identité collective se caractérise par sa 
discontinuité, mais en se transformant en unicité nationale, elle se présente comme une unicité 
continue, l’unicité personnelle existant aussi comme continuité. Le temps, apportant des 
changements à sa structure, surtout de la part des facteurs uniformisants, la transforme en 
discontinuité. 
 L’espace identique, les temps vécus ensemble, la communication au moyen d’une seule 
langue, l’appropriation du social, de la même culture anthropologique, etc. ont leur importance 
déterminante pour que l’émigré ait le droit à une autre identité nationale. L’appropriation d’une 
nouvelle culture, du social, constitue l’acquisition d’une nouvelle qualité, qualité de nature 
sociale, nationale. 
 On doit la constitution d’une unité collective, d’une identité nationale non uniquement à 
l’appropriation du social, de la suture d’une communauté sociale, on la doit aussi à l’identité de 
l’espace et du temps vécus ensemble. Il s'en suit, que la construction d’une identité nationale a 
un parcours s’étalant dans le temps et se présentant comme un processus qui est régi par 
l’interaction entre la quantité et la qualité.  
 Dans ce cadre d’idées, on souhaite souligner que tant que l’émigré ne se sera pas 
approprié, par une pratique quotidienne, les valeurs, les stéréotypes de la vie au quotidien, les 
traditions du milieu social dans lequel il veut s’intégrer, jusqu’à ce que les valeurs de l’Autre 
soient devenues les siennes, il ne peut pas confirmer qu’il appartient à l’identité nationale 
d’accueil. Ceci ne veut pas dire que l’émigré soit obligé d’effacer le contenu des deux 
dimensions de son identité nationale, lorsqu’il émigre et est obligé de s’intégrer et de construire 
des relations humaines.   
 L’expérience démontre que malgré tout, en apprenant à être Autre, on préserve le 
soi-même et son identité d’origine. 
 La mondialisation porte atteinte à l’identité personnelle aussi bien qu’à celle nationale, en 
apportant des changements aux deux dimensions de l’identité. Elle est parvenue à effacer, voire à 
déloger nombre de valeurs pratiquées et enracinées en nous, elle a transformé la valeur suprême 
de l’identité personnelle, celle de l’humain, en installant des pratiques, des propriétés, dans notre 
Moi, incompatibles avec le genre humain. Elle a modifié notre manière d’agir, d’interagir et de 
réagir. 
 L’interculturel dans le contexte de la République de Moldova 
 Notre pays se caractérise par deux types d’interculturel et par suite de diversité: diversité 
historiquement instaurée et diversité ou différence de cultures installées, suite à la migration 
des peuples, à l’époque de la mondialion.  
 Si on fait référence à notre contexte social, on pourrait exemplifier le premier type de 
diversité culturele par l’installation depuis des siècles des Ukrainiens, des Bulgares, des 
Gagaouzes, des Russes sur le territoire de notre pays; le deuxième type de diversité c’est celle 
apportée par la migration des minorités arabes, africaines, asiatiques dans les années de 
l’indépendance du pays, impact de la mondialisation. A l’heure actuelle, la diversité nationale 
dans le pays devient de plus en plus ressentie, elle est présente, car le nombre d’immigrés, 
surtout des pays arabes, africains  s’accroât d’une année à l’autre. La minorité arabe insiste sur 
la reconnaissance et l’acceptation légitime de leur culte, de la construction des mosquées.  
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 Le multilinguisme, comme une des formes de l’interculturel, dans notre pays c’est un 
héritage historiquement installé: la co-existence des Gagaouzes, des Bulgares, des Ukrainiens, 
des Russes, des Polonais, des Juifs etc. à côte des Moldaves dure depuis des siècles. Les 
représentants de ces minorités nationales préservent leur culture anthropologie et celle  savante 
en pratiquant et en connaissant très bien les us et les coutumes des Moldaves. Dans la majorité 
des cas ils parlent trois langues: le gagaouze, le russe et le roumain. Dans les villages où habitent 
des Ukrainiens on parle un ukrainien hybridé, un ukrainien roumain. Lors des fêtes nationales on 
pourrait voir, par exemple, dans les danses et les chansons des Bulgares des mouvements, des 
tonalités bulgares et en même temps des signes identificatoires des danses moldaves, 
l’interpénétration des cultures est un phénomène qui continue à avancer.  
 En ce qui concerne la dimension socio-culturel de la mondialisation dans notre pays, F. 
Parmentier, après avoir contemplé et examiné notre réalité, dit: «Pour la Moldavie le 
multilinguisme semble être un fait naturel: les roumanophones ou les turcophones sont 
également très souvent russophones». L’acquisition d’autres langues étrangères se fait dans les 
institutions scolaires et universitaires, l’anglais étant langue première d’apprentissage, fait attesté 
dans le Code d’Education du Ministère de l’Education, le français étant recommandé comme 
langue seconde. L’anglais est devenu pour tout locuteur moldave langue de communication 
internationale, les élèves et les étudiants choisissent plutôt l’anglais que le français, suite à ceci le 
nombre d’étudiants  francophones diminue chaque année dans les universités du pays.  
 Les traditions culturelles nationales dans notre pays, c’est-à dire la culture 
anthropologique, constituent le fondement le plus relevant de la culture de nos concitoyens, elles 
sont surtout pratiquées et préservées dans les villages. Il est certain qu’on assigne des des 
propriétés nouvelles à nos us et à nos coutumes, surtout dans les villes, venues suite à l’ouverture 
du pays, mais en savegardant les particularités de fond des fêtes nationales, des manifestations 
nationales culturelles.  
 Faute d’emploi, et par suite de moyens financiers, des milliers  de Moldaves ont émigré 
en Grèce, en Italie, en Espagne, au Portugal, en France, aux- Etats- Unis, en France, au Canada 
et dans d’autres pays du monde. Installés depuis plus de 15 ans dans ces contextes sociaux,  ils  
n’altèrent pas  nos traditions, bien au contraire, ils font de leur mieux pour reproduire tous les 
aspects de telle ou telle fête nationale. En France, il y a des villages purement moldaves où les 
traditions nationales sont largement pratiquées par des immigrés moldaves. Ces pratiques ont des 
motifs de nature psychyologique, en premier lieu et un autre motif c’est celui les différences de 
nature aussi psychologique du soi-même d’être d’un Moldave et d’un Français. 
 A la veille du Noël ou de la fête des Pâques, à l’aéroport du pays on voit rentrer un nombre 
considérable d’émigrés moldaves. C’est leur religiosité, leur appartenance aux traditions  
orthodoxes qui les poussent à revenir et à ressentir autrement les effets  des jours de fête sur le 
sol natal et à côté des siens. Il s’avère que le critère de la religiosité du territoire national et de la 
présence de l’Autre identique à eux-mêmes au niveau national sont déterminants pour démontrer 
et confirmer leur identité nationale. 
 La culture anthropologique de leurs parents, des proches constitue le facteur principal qui 
appelle les Moldaves émigrés à revenir aux racines de leur identité, de leur formation, de leur 
façonnement à la manière des Moldaves.  
 En même temps, lors de leur séjour chez eux, ceux qui les entourent remarquent dans leur 
comportement, dans leur manière de contacter l’Autre, de Faire des éléments d’une culture 
différente de la leur. A cette étape, la culture des Moldaves émigrés se présente comme un 
hybride, une fusion de deux cultures où l’identité nationale d’origine est imprégnée d’éléments 
d’une autre culture. Toutefois, les émigrés moldaves ne perdent pas les signes identificatoires de 
leur identité d’origine, et c’est l’espace, constituant fort d’une culture et les habitants de cet 
espace qui conditionnent leur extériorisation.  
 La préservation du soi-même est remarquée chez les émigrés avancés dans leur âge, 
lorsqu’il s’agit des jeunes, surtout de ceux qui sont nés dans un contexte étranger pour leurs 
parents, ils acquièrent un comportement différent de celui de leurs parents, en apprenant et en  
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pratiquant les us et les coutumes du contexte italien ou français. En participant aux fêtes 
nationales moldaves, organisées par leurs parents et par d’autres Moldaves sur le sol étranger, ils 
découvrent ce qui a nourri au niveau culturel leurs parents et ils acceptent et apprennent à rester 
Moldaves. L’espace national de leur installation et le milieu social sont définitoires pour leur 
identité différente de celle de leurs ancêtres.  
 La préservation du soi-même est remarquée chez les émigrés avancés dans leur âge, Quant 
aux des jeunes, surtout ceux qui sont nés dans un contexte étranger pour leurs parents, ils 
acquièrent un comportement différent de celui de leurs parents, en apprenant et en  pratiquant 
les us et les coutumes du contexte italien ou français. En participant aux fêtes nationales 
moldaves, organisées par leurs parents et par d’autres Moldaves sur le sol étranger, ils 
découvrent ce qui a nourri au niveau culturel leurs parents et ils acceptent et apprennent à rester 
Moldaves.  
 L’espace national de leur installation et le milieu social sont définitoires pour leur identité 
différente de celle de leurs ancêtres.   
 F. Parmentier, un des rares journalistes qui se soient intéressés à l’image politique et 
surtout à celle francophone de la Moldavie, pays le plus francophone en Europe Centrale et 
Orientale, y compris en Europe de l’Est, en réfléchissant sur les effets de la mondialisation dans 
notre pays, considère « qu’on entend généralement par « mondialisation » le développement de 
liens d’interdépendance entre hommes, entreprises, activités politiques à l’échelle mondiale » 
[14, p.52]. A notre avis, l’interdépendance entre individus et entreprises, entre l’économique et le 
politique, c’est un des facteurs qui a entraîné la crise économique mondiale, parce que 
l’économie de chaque pays dépend de la santé de l’économie des autres pays, surtout de 
l’économie des Etats-Unis. Les lois naturelles auraient régi beaucoup mieux, d’une façon plus 
égalitaire,  le processus de l’interaction entre les entités politiques, économiques auraient eu 
plus d’effets que les normes instaurées par la mondialisation, qu’il faut respecter, qu’on veuille 
ou non etc. 
 

CONCLUSION 
 Les philosophes, les sociologues se sont penchés sur deux types d’identité, identité 
personnelle et identité nationale. L’identité personnelle suppose une ressemblance d’un sujet à 
soi-même dans différents délais de temps, où l’identification d’un objet et son identité aux autres 
objets, jusqu'à la prise de conscience qu'elles font partie de la même classe d’objets. 
 La complexité de l’identité réside dans plusieurs facteurs, dont l’un serait celui de 
persistance de la constance et de la variabilité dans sa structure. C’est le temps qui démontre, 
avant tout, la continuité de la permanence dans le temps de la constance et la coexistence des 
deux composantes invariable et variable de l’identité. Les deux caractéristiques de l’identité, 
celle de l’invariabilité et celle de la variabilité se rapportent aussi à la dimension quantitative et 
qualitative de l’identité.  
 La mondialisation perturbe la structure des deux dimensions de l’identité, en infiltrant 
nombre de nouvelles pratiques culturelles incompatibles avec la culture d’origine et en 
modifiant, en premier lieu, la dimension quantitative et ensuite la dimension qualitative.  
 L’espace national et le temps sont les facteurs déterminants dans la démonstration de la 
cohabitation de la constance et de la variabilité dans la structure de l’identité.  
 Les différences sont importantes pour identifier l’un dans un Tout et un Tout parmi les 
Touts. 
 Les dimensions quantitative et qualitative ont pour fonction la construction de l’identité, 
tandis que l’unicité et l’unité démontrent le spécifique fonctionnel de ces deux dimensions.  
 La constance, perdurant à travers les différences de temps, conditionne la durabilité et la 
continuité de l’identité, quelle que soit sa nature. Les différences de temps servent de critère de 
démonstration de la constance et par ceci de la continuité des identités personnelle et nationale. 
La constance dans l’identité personnelle se manifeste dans l’inchangeabilité relative du fond du 
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soi-même, la constance de l’identité nationale se fait sentir par la pratique par un individu de tous 
les constituants de la culture à travers les temps. 
 Si constante que soit la constance, elle connaât toutefois des variations dues, avant tout, au 
spécifique de notre activité psychique dont les produits ne sont pas identiques, car chaque 
perception apporte quelque chose de nouveau qu’on n’avait pas remarqué antérieurement. 
L’antérieur est un repère temporel pour l’identification de l’identique, dans la mesure ou, malgré 
sa nouveauté, s'y décèlent nécessairement des éléments de ressemblance qui sont finalement la 
preuve de l'antériorité constatée. Les différences ou l’illusion de l’identité sont alors 
conditionnées par la faculté de l’intelligence humaine à produire en reproduisant, tandis que 
l’intelligence artificielle en reproduisant l’objet, le reproduit toujours identique à lui-même dans 
sa structure. Dans la structure d’une identité nationale, l’identique et les différences  de nature 
nationale sont  obligatoires pour assurer l’identification de l’individuel d’une nation parmi 
d’autres nations et  pour la continuité ininterrompue d’une identité. 
 La constance, perdurant dans le temps, à travers les différences de temps conditionnent la 
durabilité de l’identité, sa continuité quelle que soit sa nature. Les différences de temps servent 
de critère de démonstration de la constance et par ceci de la continuité de l’identité personnelle et 
de celle nationale. La constance dans l’identité personnelle se manifeste dans l’inchangeabilité 
relative du fond du soi-même, cette constance se fait sentir dans les modes de vie d’un être 
humain, dans la pratique de tous les constituants de sa culture à travers les temps. 
 La constance si constante qu’elle soit connaât les variations, celles-ci sont dues, avant tout, 
au spécifique de notre activité psychique dont les produits, les impressions, les images laissées 
par des objets, individus ne sont pas identiques, car chaque perception apporte quelque chose de 
nouveau qu’on n’a pas remarqué antérieurement. L’antérieur explicité l’importance du temps 
pour l’identification de l’identique, ce dernier étant semblable et pas identique à l’image 
antérieure. 
 Les différences ou l’illusion de l’identité sont conditionnées par la faculté de l’intelligence 
humaine de produire en reproduisant, tandis que l’intelligence artificielle en reproduisant l’objet, 
le copie et ne produit pas dans la structure de l’objet.  
 A l’époque actuelle, la constance de l’identité nationale subit des changements suite à ce 
qu’a apporté  la mondialisation, les processus de l’émigration et de la mobilité.  
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Rezumat: Premisa fundamentală a comunicării cooperante este că viaţa şi munca alături de alţi oameni 

reprezintă o activitate de comunicare intensă. Abilităţile sociale asigură comunicarea eficientă cu alţi oameni şi 
satisfac cerinţele celor implicaţi în interacţiune. Abilităţile de comunicare în relaţiile interpersonale sunt determinate 
de corectitudinea utilizării formelor verbale şi nonverbale ale ei. Astfel, atunci când oamenii discută unul cu altul nu 
se rezumă doar la transmiterea unor idei; de pildă, ei folosesc limbajul corpului, printre alte forme ale comunicării 
nonverbale. De asemenea, oamenii se găsesc în mai multe feluri de relaţii sociale - prieteni, patron şi angajat, părinte 
şi copil. Discuţia cu un prieten despre concediul sau vacanţa recentă, trebuie să genereze la ambii parteneri 
sentimente de satisfacţie, bucurie de a împărtăşi trăirile plăcute pe care le-au avut, lucru ce se întâmplă când fiecare 
este ascultat cu plăcere de celălalt. Putem spune că atunci când comunicăm idei, atitudini şi sentimente, de fapt noi 
dăm un răspuns. Dar răspunsul nostru este bazat pe evaluarea pe care o facem celeilalte persoane, cu alte cuvinte se 
referă la percepţia celuilalt. 

Cuvinte-cheie: dialog, mesaj, feedback, relaţie, comunicare, relaţii umane, comunicare cooperantă, abilităţi 
sociale, grup, organizaţie. 

 
Summary: The main premise for cooperating communication is that life and work near other people 

represents an activity of intense communication. Social abilities ensures efficient communication with other people 
and satisfy requirements of those who are interacting. Communication abilities in interpersonal abilities are being 
determined by the correctness of using verbal and nonverbal forms. Thus, when people talk one to each other they 
do not resume transmitting some ideas: for example, they use body language among other forms of nonverbal 
communication. Also, people are in different kinds of social relations – friends, employer and employee, parent and 
child. Conversation with a friend about recent vacations must generate at both partners feeling of satisfaction, joy to 
share pleasant experiences one had, and this happens when each of them is listened with pleasure. We can say that 
when we communicate ideas, attitudes and feelings, we actually give a reply. However, our reply is based on the 
evaluation we do to other person, that means is referred to other perception.  

Key-words: dialogue, message, feedback, relation, communication, human relations, cooperating 
communication, social abilities, group, organization. 

 
Introducere. Psihologia studiază fenomenul comunicării ca relaţie interumană, ca formă 

specifică de interacţiune umană. Relaţiile umane presupun interacţiuni comunicaţionale care ar fi 
practic imposibile fără transmiterea şi receptarea unor mesaje. Însăşi existenţa, funcţionarea şi 
organizarea societăţii se bazează pe procesele de comunicare: transmiterea şi receptarea de 
semnale, codificarea şi decodificarea de mesaje, feedback-ul informaţional, comportamental sau 
afectiv la mesajele primite. Termenul de „comunicare” a început să fie utilizat în secolul al 
XIV-lea şi îşi are originea în termenul latin „communis”, care înseamnă „a pune în comun”, „a 
fi în relaţie” [11, p.15].  

Ca fenomen social, procesul comunicării îi angajează pe oameni cu toată încărcătura lor 
psihică. Dialogul - actul de comunicare cel mai simplu dintre două persoane - se desfăşoară 
permanent în contextul unui cadru social. Vocabularul, gestica, sintaxa gramaticală precum şi 
logica, cerinţele contactului psihologic sunt interiorizate de individ ca o zestre socio-culturală. 
Din acest motiv, se vorbeşte de interacţiune socială în contextul comunicării, iar de aici a apărut 
în mod firesc expresia abilităţi sociale ale comunicării. Ele pot fi descrise, învăţate şi folosite cu 
succes [1, p.33].  

Plecând de la prezentarea axiomelor de bază ale comunicării, a doua axiomă explică 
„nivelurile de conţinut şi relaţie ale comunicării”, pe care Watzlawick o expune textual în felul 
următor: „orice comunicare are un aspect de conţinut şi unul de relaţie astfel încât cel din urmă 
îl clasifică pe cel dintâi şi este astfel o meta-comunicare” [6, p.100].  

În acest context, comunicarea presupune un angajament, acest lucru implicând faptul că 
ea nu se limitează la transmiterea de informaţii, ci induce în acelaşi timp un comportament. 
Nivelul de conţinut reprezintă datele informaţionale transmise ca atare, iar nivelul relaţiei dă 
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indicii cu privire la modul cum trebuie interpretate informaţiile, atitudinea dezirabilă a 
receptorului faţă de acestea [10, p.49].  

În abordările relativ mai noi privind cooperarea, R. Baron şi colaboratorii săi (1997/2006) 
subliniază importanţa principiului reciprocităţii, conform căruia, dacă cineva (persoană sau grup) 
a lăsat deoparte interesul egoist imediat şi a cooperat cu mine, voi face şi eu la fel. Un alt factor 
semnificativ ce poate conduce la cooperare este comunicarea, în sensul că o mai bună comunicare 
(şi cunoaştere) interpersonală şi intergrupală facilitează, de regulă, empatia şi cooperarea [7, 
p.501].  

Scopul cercetării constă în analiza abilităţilor sociale necesare în procesul de comunicare 
cooperantă. 

Rezultate şi discuţii. În cursul vieţii cotidiene, cooperarea persoanelor semnifică un 
anume mod de desfăşurare în comun a unor activităţi colective, în care oamenii se sprijină 
reciproc, îşi converg forţele spre atingerea scopului propus, ceea ce şi desemnează termenul de 
cooperare. 

Psihologia socială studiază procesul cooperării umane din perspectiva relaţiilor 
inter-subiective ale indivizilor, împreună cu efectele psihice şi sociale ale acestui proces asupra 
participanţilor cooperatori. În Enciclopedia comportamentului uman, R. Goldenson consideră ca 
„valori fundamentale” ale cooperării prietenia între participanţi, folosirea constructivă a 
specializării lor în repartiţia de sarcini, creşterea intercomunicării, facilitarea de către unii a 
eforturilor celorlalţi [3, p.11].  

Premisa fundamentală a comunicării cooperante este că viaţa şi munca alături de alţi 
oameni reprezintă o activitate de comunicare intensă. Cu cât înţelegem mai bine ceea ce alţi 
oameni simt şi aşteaptă de la noi, cu atât ei, la rândul lor, înţeleg mai clar obiectivele şi 
simţămintele noastre. Rezultă că va fi mai uşor să ne asigurăm că fiecare se îndreaptă în aceeaşi 
direcţie de acţiune şi, evident, că putem realiza o coordonare mai bună a activităţilor pe care le 
întreprindem împreună. Deoarece fiecare persoană are talente şi aptitudini diferite, este mai mult 
de câştigat dacă oamenii lucrează împreună şi fac ceea ce nici unul nu poate face singur. Dar, cum 
fiecare persoană are de asemenea nevoi şi puncte de vedere diferite, totdeauna vor exista unele 
conflicte în viaţa şi munca alături de alţii. Însă, prin înţelegerea modului în care au loc 
conversaţiile, putem deveni o echipă care rezolvă mai bine problemele şi situaţiile conflictuale. 
Învăţând să ascultăm oamenii mai atent, va creşte capacitatea noastră să ne angajăm într-un dialog 
real care să ne ajute să găsim soluţii ce corespund mai bine nevoilor fiecăruia. Într-o asemenea 
manieră va fi mai confortabil să abordăm orice conflict care apare în relaţiile interumane [1, p.43].  

Grupurile, de obicei, sunt alcătuite din persoane cu experienţă şi stiluri de învăţare diferite. 
În învăţarea prin cooperare, participanţii ştiu că performanţa este reciprocă, în sensul că persoanele 
dezvoltă o interdependenţă pozitivă unele faţă de altele; cursanţii percep că îşi vor putea îndeplini 
obiectivele instructive doar dacă şi colegii lor şi le vor îndeplini pe ale lor. Astfel, se porneşte de la 
ideea că un singur membru al microgrupurilor nu poate poseda toate informaţiile, abilităţile şi 
resursele pentru a-şi duce sarcina la bun sfârşit (fiind necesară contribuţia tuturor membrilor 
pentru un asemenea deziderat).  

Instructorul observă şi se focalizează atât pe performanţa academică, cât şi pe dezvoltarea 
competenţei sociale de către participanţi. Se observă astfel că o funcţie importantă a învăţării prin 
cooperare este aceea că se stabileşte un echilibru între competiţia indusă de învăţământul 
tradiţional şi necesitatea creşterii abilităţilor de lucru în echipă, de cooperare [8, p.382].  

Atunci când trebuie să realizeze o activitate, membrii unui grup se pot încadra în una dintre 
următoarele două tendinţe: o atmosferă de cooperare (când părţile implicate îşi văd scopurile 
congruente ori acestea coincid) şi o atmosferă de competiţie (când părţile implicate îşi văd în mod 
reciproc scopurile ca fiind contradictorii). În cazul cooperării, membrii grupului lucrează 
împreună pentru a-şi atinge obiectivele şi scopul fiecărui membru este compatibil ori 
complementar cu scopurile celorlalţi membri. În cazul competiţiei, membrii nu-şi împart 
resursele, în eforturile lor nu există coordonare şi - în mod conştient sau nu încearcă să se 
stânjenească reciproc pentru a-şi atinge obiectivele propuse [8, p.247].  
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În figura 1 prezentăm un model general al abilităţilor sociale ale comunicării cooperante din 
care izvorăsc particularităţile comunicării specifice celor trei paliere distincte de desfăşurare a ei: 
interpersonal, grup şi organizaţie. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 1. Modelul abilităţilor sociale ale comunicării cooperante [1, p.33]. 
 

În interacţiunea dintre doi sau mai mulţi indivizi, în cea mai simplă situaţie socială, 
presupune ca participanţii să coopereze pentru a-şi realiza scopurile (de exemplu: în conversaţie, în 
circulaţia rutieră, în educaţie, etc.). Cooperarea implică „acţiuni conjugate (identice sau 
complementare) ale mai multor persoane sau grupuri pentru atingerea unui scop comun, a unor 
rezultate de care să beneficieze toţi participanţii” [4, p.192].  

În viaţă, distingem o cooperare spontană şi o cooperare premeditată. Ele pot fi întâlnite la 
aceeaşi persoană (cu tendinţa de a activa în principal una dintre ele) sau la persoane diferite aflate 
în faţa aceluiaşi tip de situaţie. În acest context, cooperarea  are două dimensiuni: 

• o dimensiune gratificatoare: atunci când o persoană o solicită pe o alta să-i ofere 
răspunsuri încurajatoare pentru propria acţiune, sporindu-i securitatea emoţională; 

• o dimensiune instrumentală: atunci când realizarea unui scop solicită efortul concentrat al 
unor acţiuni iniţiate de doi sau mai mulţi participanţi [2, p.164].  

Cooperarea dă naştere unui climat mai destins, lipsit de tensiuni, în care fiecare poate să 
lucreze potrivit propriilor capacităţi. Acest fapt generează creşterea stimei de sine, a încrederii în 
forţele proprii, dar şi a valorizării competenţelor celorlalţi. Apartenenţa la grupurile „cooperative” 
oferă membrilor satisfacţie, echilibru şi condiţii optime de dezvoltare a personalităţii. Ceea ce s-a 
reproşat însă structurării cooperatiste a grupurilor este posibilitatea pierderii motivaţiei individuale 
şi a reducerii efortului în condiţiile îndeplinirii de către grup a unei sarcini colective [9, p.135].  

În literatura de specialitate, învăţarea prin cooperare este ilustrată de cinci principii: 
interdependenţa pozitivă; promovarea interacţiunii; responsabilitatea individuală şi de grup; 
dezvoltarea unor abilităţi de comunicare interpersonală şi de grup; dezvoltarea unor procese de 
grup [8, p.382].  

Gradul în care folosim abilităţile comunicării cooperante face ca atât transmiţătorul, cât şi 
receptorul să aibă un suport emoţional mai mare. Prin aceasta, amândoi îşi sporesc şansa unei vieţi 
mai lungi şi mai sănătoase. Să învăţăm să vorbim şi să ascultăm în stilul comunicării cooperante 
este o adevărată provocare care merită însă efortul. Învăţarea abilităţilor sociale pentru stilul de 
comunicare cooperant presupune efort şi reprezintă o provocare. Orice om poate să conducă 
singur procesul schimbării calitative a conversaţiilor pe care le poartă. Nu are decât să facă faţă cât 
mai bine celor şapte provocări ale stilului de comunicare cooperant, conform figurii 2: 
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Figura 2. Provocări ale stilului de comunicare cooperant [1, pp.45-48]. 
 

Interacţiunea cu alţii se desfăşoară bine dacă ei simt că am remarcat şi înţeles ceea ce au 
încercat să ne spună. În comunicarea interpersonală, feedback-ul presupune că fiecare persoană 
o recunoaşte pe cealaltă. Trebuie să spunem că, în general, oamenilor le place când se petrece 
acest lucru. Reprezintă o abilitate să recunoaştem feedback-ul şi să oferim un răspuns pozitiv 
acestuia. 

Pentru a oferi un feedback corect este necesar să: 
• descriem comportamentul specific al interlocutorului, nu să facem evaluări globale sau 

etichetări la adresa persoanei (de pildă, ai fost neinspirat, nu ai dat dovadă de tact etc.); 
• ne concentrăm asupra ideilor şi comportamentelor care au şansa de a fi schimbate, nu să alunecăm 

în generalităţi sau lucruri vagi; 
• abordăm problemele direct, nu ocolit sau filtrat; 
• suntem motivaţi pentru sprijinul celui care primeşte feedback-ul pentru a face mai eficiente 

relaţiile interpersonale; 
• adoptăm un stil adecvat cu emoţiile şi sentimentele care ni le generează spusele şi 

comportamentul partenerului de dialog [1, p.34]. 
Dacă cineva vine cu o problemă personală şi, în conversaţie, nu i se oferă semne de 

recunoaştere a problemei aduse în discuţie, atunci persoana în cauză simte că cel cu care vorbeşte 
nu este atent sau interesat în legătură cu problema sa. Arătarea semnelor recunoaşterii este parte a 
comunicării. Constituie o abilitate comunicaţională să dăm semnele recunoaşterii şi aprobării 
partenerului de dialog. Datorită importanţei sale cu totul deosebită în armonizarea raporturilor 
umane şi asigurarea unor performanţe sociale superioare, formarea spiritului de colaborare trebuie 
să constituie un obiectiv major în procesul socializării, educaţiei generale şi instruirii profesionale. 
Este vorba de dezvoltarea unor atitudini favorabile cooperării şi întrajutorării, a unor puternici 
vectori motivaţionali orientaţi în acest sens, paralel cu formarea unor trăsături de personalitate 
specifice: sociabilitate, obiectivitate, spirit critic, comunicabilitate, altruism, încredere în semeni, 
capacitatea de a lucra în grup ş.a. Există un potenţial de cooperare specific unei societăţi, care este 
şi un indicator al funcţionalităţii sale generale, precum şi al gradului său de civilizaţie [5, p.401].  

Străduinţa de a face schimbări pozitive importante în modul în care comunicăm cu alţii 
poate fi, probabil, una din sarcinile cele mai pline de satisfacţie dar şi mai dificile de îndeplinit. 
Pentru a depăşi mai uşor această dificultate, trebuie să înţelegem patru motive pentru care 
învăţarea stilului de comunicare cooperant este o provocare. 

1. Mai întâi ascultăm şi înţelegem ce auzim şi numai după aceea exprimăm punctul de vedere propriu 
 

2. Explicăm intenţia conversaţiei şi invităm partenerul să fie de acord 
cu ea 

3. Spunem ce avem de spus cât mai clar şi complet cu 
putinţă 

5. Traducem plângerile şi criticile în solicitări şi cereri specifice; oferim 
explicaţii 

4. Punem întrebări deschise şi creative 
 

6. Ne exprimăm cât mai mult aprecierea faţă de interlocutori 
 

7. Să facem din perfecţionarea comunicării o parte importantă a vieţii 
noastre 
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1. Însuşirea în condiţii mai bune a abilităţilor de comunicare cere mult efort, deoarece cooperarea 
dintre oameni este un proces mental mult mai complex decât coerciţia, ameninţarea ori 
impunerea a ceea ce vrem.  

2. Învăţarea abilităţilor de comunicare mai eficiente şi mai pline de satisfacţii nu se întâmplă 
automat îl reprezintă faptul că modul nostru de a comunica cu alţii este încrustat adânc în propria 
personalitate. Învăţarea acestui nou mod de a comunica impune să ne însuşim feluri noi de a 
gândi şi a simţi relaţiile pe care le avem cu alţi oamenii. Trebuie ca în interacţiunile noastre să 
devenim mai încrezători, să ne debarasăm de temeri şi să fim ceva mai înţelegători.  

3. O comunicare cooperantă implică exercitarea unei influenţe blânde care să ghideze 
conversaţiile către un sfârşit în care toţi participanţii să fie satisfăcuţi, mai fericiţi. Com-
portamentul nostru comunicaţional trebuie să fie centrat pe îndeplinirea aşteptărilor fiecăruia 
dintre participanţi la conversaţie. 

4. Învăţarea de abilităţi noi, mai cooperante în comunicare, cere efort, deoarece noi suntem 
înconjuraţi de o mulţime de exemple rele, care nu merită a fi urmate. Zilnic reportajele şi 
filmele de televiziune ne oferă imagini cu dialoguri cinice, pline de sarcasm, „lupte” politice 
desfăşurate la un nivel subcultural, ca să nu mai spunem de cantitatea de violenţă şi de numărul 
de crime prezentate [1, p.45].  

Concluzii 
• Procesul de cooperare se caracterizează prin comunicarea onestă, deschisă între parteneri, fiecare 

fiind interesat să transmită informaţiile semnificative şi pe cele mai relevante. Relaţiile de 
comunicare cooperantă dezvoltă sentimente mutuale de simpatie şi prietenie, de încredere, de 
disponibilitate la solicitările celuilalt; 

• Ca să învăţăm să ne comportăm în relaţie cu alţii avem nevoie de exemple şi modele, dar sunt 
puţine cele necesare comunicării prin interacţiune cooperantă; 

• Suntem educaţi prin intermediul mass-mediei să eşuăm în relaţiile noastre; 
• Învăţarea abilităţilor sociale pentru stilul de comunicare cooperant presupune efort şi reprezintă 

o provocare. 
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 „Democrația este guvernarea poporului, de către popor, pentru popor”.  
Abraham Lincoln 

 
 Rezumat. Instituţia referendumului s-a dezvoltat şi experimentat în democraţii ca Elveţia, 
Statele Unite ale Americii (exclusiv la nivel local) şi Italia. Referendumul este votul poporului 
privind cele mai importante probleme ale vieţii statului şi a societăţii. Hotărîrile adoptate prin 
referendum republican au putere juridică supremă, nu necesită confirmare şi se aplică în mod 
obligatoriu pe întreg teritoriul Moldovei. 
 Cuvinte cheie: referendum, democrație, cetățeni, votul poporului, guvernare, încredere, 
vot. 

 
 Summary. The referendum institution has developed and experienced in democracies such 
as Switzerland, the United States of America (exclusively at the local level) and Italy.  
The referendum is the people's vote on the most important issues of state life and society. The 
decisions adopted by the republican referendum have supreme juridical power, do not require 
confirmation and are obligatory applied throughout the territory of Moldova. 
 Key words: referendum, democracy, citizens, people's vote, governance, trust, vote. 

 
Etimologie și geneză. 

REFERÉNDUM-Consultare directă a cetățenilor, chemați să se pronunțe, prin vot, asupra unui 
proiect de lege de o deosebită importanță pentru stat sau asupra unor probleme de interes 
general. – Din lat. [ad] referendum [1]. 
Originea referendumului poate fi găsită în Roma antică, cînd o astfel de procedură era pornită 
pentru ca întregul corp electoral (diferit de plebe ) să răspundă cu privire la o problemă precisă, 
şi decizia adoptată să dobîndească în acest mod legitimitate.  

 
Dezvoltarea instituției referendumului în perioada modernă 

 În epoca modernă, textul care a sintetizat ceea ce au exprimat marii filosofi iluminişti 
francezi (Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Montesquieu) şi care stă la baza referendumului de 
iniţiativă populară este art. 6 din Declaraţia franceză din 26 august 1789: „Legea este expresia 
voinţei generale. Toţi cetăţenii au dreptul să participe, personal, sau prin reprezentanţii lor, la 
formarea ei”. Or, singura modalitate practică prin care poporul poate să îşi exprime voinţa cu 
privire la formarea unei legi sau asupra problemelor importante pentru naţiune este 
referendumul. Apariţia referendumului în Franţa este marcată de scena Revoluţiei de la 1789, 
cînd acesta a fost folosit pentru adoptarea Constituţiei iacobine (1793) inspirată din concepţia lui 
Rousseau, care prevedea generalizarea referendumului pentru adoptarea de legi. Bulversarea pe 
care o resimţea proaspăta democraţie a condus la o redirecţionare bruscă a concepţiei, optîndu-se 
pentru suveranitatea naţională. In acest sens, în zilele noastre, se consideră că disputa imaginară 
dintre Montesquieu şi Rousseau a fost cîştigată de primul , pentru că Republica franceză a rămas 
o democraţie eminamente reprezentativă. Napoleon a discreditat procedeul, referendumul 
devenind un plebiscit utilizat de consul pentru a accede la puterea absolută. 
 Instituţia referendumului s-a dezvoltat şi experimentat în democraţii ca Elveţia, Statele 
Unite ale Americii (exclusiv la nivel local) şi Italia. Prevederea cea mai amplă şi completă 
despre instituţia referendumului se găseşte din anul 1848 în ordinea constituţională elveţiană, 
federală şi cantonală. În Statele nord-americane, consultările populare deliberative care s-au 
desfăşurat la sfîrşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea au avut ca obiect 
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aprobarea constituţiilor proprii ale statelor federate, putînd fi considerate ca primele exemple de 
referendum constituţional, în sensul modern al termenului. Primul referendum de acest tip a avut 
loc în statul Massachussets şi a dus la respingerea proiectului de constituţie prezentat poporului. 
 În Europa, interesul politic şi juridic pentru instituţia referendumului s-a dezvoltat la 
începutul secolului trecut. Acest moment coincide cu folosirea procedurii în dreptul internaţional 
public după Primul Război Mondial, cînd referendumul a ajutat la instituirea păcii. Astfel, 
Tratatul de la Verssailles din 1919 stabilea o serie de referendumuri pentru a se stabili cui trebuie 
să aparţină un anumit teritoriu [2]. 
 

Istoria referendumurilor în Republica Moldova 
 Pe parcursul istoric al Republicii Moldova, au fost desfășurate un șir de referendumuri. 

1) Referendumul din 1994 – a fost un referendum desfășurat la nivel național în Republica 
Moldova pentru a stabili dacă țara ar trebui să-și conserve independența și integritatea teritorială 
(95,4% dintre participanţi au răspuns „Da”, iar prezența la vot a fost de aproximativ 75%);  

2) Referendumul din 1999 – a fost inițiat de către Președintele Petru Lucinschi, care a cerut 
alegătorilor aprobarea schimbării sistemului de guvernare cu unul prezidențial (propunerea a fost 
aprobată de către 64,2% din alegători, dar rezultatele referendumului nu au fost validate pentru 
că la el au participat puţin peste 58% din alegători, iar minimul prevăzut de legislaţie în acest 
sens era de 60%);  

3) Referendumul din 2010 – în cadrul acestuia a fost pusă o singură întrebare: „Sînteți pentru 
modificarea Constituției care să permită alegerea Președintelui Republicii Moldova de către 
întreg poporul?” (dintre cei care au votat, 87,83% au fost pentru, rezultatul însă nu a fost validat 
din cauza prezenței reduse la vot  – 30,29%). 

 
Referendumuri nerealizate: 

4) în 2002 – Alianţa Social Democrată – pentru schimbarea sistemului electoral;  
5) în 2012 – Partidul Social Democrat – pentru organizarea unui referendum privind aderarea 

Republicii Moldova la Uniunea Vamală şi Uniunea Euroasiatică; 
6) Încă o tentativă de organizare a unui referendum constituţional a întreprins, la începutul 

guvernării comuniste, Partidul Popular Creştin Democrat. Dar atunci CEC nici nu a dorit să 
înregistreze grupul de iniţiativă, considerînd că subiectul referendumului (aderarea la NATO) 
contravine Constituţiei. [3] 
 

Referendumul ca mecanizm de realizare a legalității în Republica Moldova 
 Referendumul este votul poporului privind cele mai importante probleme ale vieţii statului 
şi a societăţii. Hotărîrile adoptate prin referendum republican au putere juridică supremă, nu 
necesită confirmare şi se aplică în mod obligatoriu pe întreg teritoriul Moldovei. 
 Referendumul nu se efectuează în teritoriile în care este instituită starea de război, starea de 
necesitate ori  forma specială  de administrare şi nici în decurs de 90 de zile după ridicarea lor. 
Dacă referendumul a fost stabilit pentru ziua decretării sau instituirii stărilor menţionate, el se 
contramandează sau se amînă pentru o altă zi, cu  respectarea procedurii şi termenelor de 
efectuare, stabilite de lege. 
 Referendumul de asemenea nu poate avea loc cu 90 de zile înainte şi cu 90 de zile după 
ziua efectuării, în acelaşi teritoriu, a alegerilor generale de deputaţi ai poporului din Republica 
Moldova şi de consilieri în organele de autoadministrare locală sau a altui referendum. Dacă 
referendumul este stabilit pentru această perioadă, el se contramandează sau se amînă pentru o 
altă zi, cu respectarea procedurii şi termenelor de efectuare, stabilite de prezenta Lege [4]. 

1. Referendumul este singura instituție de control care se poate prevala de un titlu de 
legitimitate democratică [5]. 

2. O decizie luată în mod direct de către popor este probabil să fie acceptată ca fiind 
legitimă chiar de către oponenții ideii, care nu ar fi putut accepta o decizie similară adoptată de 
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parlament sau guvern. Acest lucru a fost evident în voturile privind Uniunea Europeană în 
Danemarca [6] și cu privire la divorț în Irlanda [7] 

3.  În plus, referendumurile ridică participarea populară în procesul de luare a deciziilor 
avînd un efect educativ asupra populației, care devine în mod inevitabil, mai bine informată cu 
privire la aspectele puse în cadrul referendumurilor. 

 
Efectele Negative ale referendumurilor: 

1. Neinformarea adecvată a populație pentru luarea unor decizii politice solide. 
2. În cazul în care o țară este divizată de-a lungul liniilor de la stînga-dreapta, există 

puține lucruri de cîștigat prin organizarea unui referendum asupra unei probleme de stînga- 
dreapta, care în cel mai bun caz ar fi de natură să repete votul în alegerile generale. Printre 
exemple se numără voturile privind energia nucleară în Austria din 5 noiembrie 1978 [8] sau 
divorțul în Irlanda din 24 noiembrie 1995 [7]. 

3. Disputele etnice, de asemenea, nu sunt ușor rezolvabile prin referendum. Cu alte 
cuvinte, în cazul în care este vizată o chestiune a drepturilor minorităților și atât timp cât o 
majoritate poate impune dorințele sale cu privire la o minoritate, un referendum este inadecvat, 
deoarece aceasta poate deveni un simplu instrument de majoritarism. Un exemplu clasic poate 
servi referendumul din 18 februarie 2012 din Letonia, unde a fost refuzată limba rusă ca a doua 
limbă de stat deși pentru o treime din populația Letoniei limba rusă e o limbă maternă. [9]   

4. Putem observa că unele referendumuri (veridicitatea cărora se pune deseori la îndoială) 
întăresc regimuri totalitare cum ar fi regimul lui Hitler, Pinochet, asemenea exemple pun la 
îndoială necesitatea utilizării referendumului în multe situații. Pe de altă parte, în urma 
referendumului care recent a avut loc în data de 6 aprilie 2016 în Olanda, 2/3 din cetățenii ce au 
participat la vot s-au exprimat pentru respingerea Acordului de Asociere dintre Ucraina și 
Uniunea Europeană, lucru ce naște anumite contradicții și probleme pe plan politic dintre state. 
[10] 

5. Utilizarea excesivă a referendumului poate submina valoarea lui dar și guvernarea 
reprezentativă, iar exemplul clasic e Elveția unde au loc în jur de 10 referendumuri pe an, iar 
participarea la vot este de aproximativ 40% [11] 

 
Aspect Comparat: Moldova și Lituania 

 Putem observa R. Moldova are foarte multe în comun cu Lituania, ambele fiind membre 
ale Consiliului Europei, au o populație aproximativ egală, ambele state avem un trecut sovietic 
asemănător, dar și obținerea independenței abia la începutul anilor 90, totuși percepția 
democrației în aceste două state este diferită, iar o cauză majoră este anume utilizarea 
instrumentelor democratice. În decurs de 25 de ani, Moldova a cunoscut doar 3 referendumuri, 
pe cînd în Lituania au avut loc 12, la care poporul Lituaniei și-a decis singur soarta. În Moldova 
principalele probleme se rezolvă nu de către cetățeni ci de cîțiva actori politici care hotărăsc 
soarta întregii țări călcînd de multe ori interesele majorității cetățenilor. În Lituania pentru 
inițierea referendumului ca inițiativă din partea cetățenilor sunt necesare 300 de mii de semnături 
[12], indiferent de repartiția voturilor, pe cînd în R. Moldova există o lacuna imensă în această 
prevedere căci în afară de 200.000 de semnături necesare de colectat în acest scop, în 
conformitate cu Constituția, mai e necesar ca să fie colectate cel puțin 20.000 de semnături din 
jumătate din unitățile teritorial administrative de ordinal 2 [13], lucru ce în primul rînd duce la 
faptul că sunt necesare cel puțin 360.000 de voturi, iar pe de altă parte sunt multe unități teritorial 
administrative de ordinal 2 în care nici nu există 20.000 de locuitori, datorită faptului că foarte 
multe persoane sunt în afara hotarelor țării, deci realizarea acestei condiții devine în practică 
aproape imposibil, lucru demonstrat prin inițiativa de organizare a unui referendum inițiată de 
Platforma DA, care au colectat 400.000 de semnături [14]. 

Prin decizia Curții Constituționale asupra sesizării pentru interpretarea lit. a), alin. 1, art. 
141 din Constituție, din 18.07.2008, dar și din 01.10.2015 aceasta Curtea a reținut că problema 
abordată în sesizare este de competența legislativului, necesitînd a fi soluționată prin modificarea 
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normei constituționale [15]. Faptul că Parlamentul nu încearcă soluționarea acestei probleme 
care face în practică aproape imposibilă o inițiativă din partea cetățenilor, ne demonstrează că 
majoritățile Parlamentare nu dorit să împartă suveranitatea națională cu poporul moldovenesc. În 
paralel putem observa că Curtea Constituțională a Lituaniei a interpretat  dreptul de inițiativă de 
a convoca un referendum drept una dintre garanțiile pentru punerea în aplicare a suveranității 
națiunii, prin urmare, legiuitorul stabilește regulile care să asigure realizarea acestei garanții 
constituționale. La fel, prin decizia Curții Constituționale ale Lituaniei cu privire la 
amendamentele Legii cu Privire la Referendum din 15 iunie 1994 aceasta a constatat că în 
cazurile în care proiectele dispozițiilor de drept sunt supuse referendumului, națiunea devine 
legiuitor și nimeni nu poate să restricționeze sau să limiteze suveranitatea națiunii să facă 
pretenții la puterile suverane ale națiunii. 

De asemenea Curtea Constituțională din Lituania a declarat neconstituțional paragraful 3 a 
articolului 12 din Legea cu privire la referendum din Lituania din 1994 care prevedea că 
Parlamentul poate decide asupra adoptării dispozițiilor, asupra cărora urma să fie realizat 
referendumul din inițiativă populară, amînîndu-se astfel realizarea referendumului. Constituția R. 
Moldova la fel ca cea a Lituaniei nu prevede că Parlamentul poate accepta proiectul de lege 
supus referendumului, astfel limitînd dreptul cetățenilor de a iniția un referendum și vocea 
acestora vis a vis de proiectul de lege înaintat, dar și un oricare proiect de act juridic [16] 

În consecință folosirea moderată a referendumului, în urma unui aviz pozitiv de către 
Curtea Constituțională ar duce  la consolidarea guvernului, la crearea unei politici de stat în 
concordanță cu voința cetățenilor, la creșterea culturii politice a elitei antrenate în procesul de 
promovare a subiectelor supuse nemijlocit acestor referendumuri, dar și la ridicarea nivelului de 
patriotism în societate. În ceea ce privește costurile, conform, declarațiilor Președintelui CEC, un 
referendum republican ar costa actualmente aproximativ 50-55mln de lei [17], iar efectuarea a 
două referendumuri pe an, ar costa în jur de 37 de lei (1,5 euro) de fiecare cetățean cu drept de 
vot, bani ce-și merită pe deplin investiția. Iar pentru conferirea parțială a suveranității naționale 
poporului este necesară eliminarea sau schimbarea prevederii constituționale cu privire la 
necesitatea colectării a cel puțin 20.000 de semnături din cel puțin jumătate din unitățile teritorial 
administrative din țară pentru inițierea populară a referendumului. 
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Rezumat: Acest studiu include cercetarea a trei aspecte lingvistice a comunicării asistate la calculator, şi 

anume: particularităţi gramaticale, semantice şi stilistice specifice pentru Facebook şi Blog, obiectivul de bază fiind 
determinarea tehnicilor de traducere ale acestora. În acest scop au fost studiate și analizate structurile ce stau la 
baza determinării sensului așa fel de termeni.  

Analiza particularităţilor lingvistice ale limbajului comunicării asistate la calculator este esenţială pentru 
identificarea impactului comunicării pe internet asupra limbii engleze.  

Cuvinte cheie: termen, unitate lexicală, etimologie, interpretare, semantică 
 

Abstract: This study includes the research of three linguistic aspects of computer-aided communication, 
namely: grammatical, semantic and stylistic peculiarities for Facebook and Blog, the main objective being to 
determine their translation techniques. For this purpose, the structures that underlie the meaning of such terms have 
been studied and analyzed. 

Analyzing the linguistic peculiarities of the computer-aided communication language is essential to 
identifying the impact of English communication on the Internet. 

Keywords: term, lexical unit, etymology, interpretating, semantics. 

 
Introduction 

 Lexical peculiarities of Computer-Mediated Communication encompass the techniques 
people use to create new words, to give new meanings to the already existing words, to create 
abbreviations and acronyms. As people who communicate via Internet are placed in certain 
conditions, namely they often are under pressure because they feel like communicating “here” and 
“now”, in CMC there is a time pressure. Consequently, the use of abbreviations, clippings, 
shortenings is not a new phenomenon in CMC. According to Oxford English Dictionary, the word 
semantics is: branch of linguistics and logic concerned with meaning. Besides, lexical semantics is 
concerned with the analysis of word meanings and relations between them.  
 

Overview on the Research 
 One of the common features of all CMC types, including Facebook and Blogging, is the use 
of abbreviations. According to Merriam-Webster Dictionary [1], an abbreviation is: a shortened 
form of a word or name that is used in place of the full word or name. Moreover, there are different 
types of abbreviations used in CMC. For instance, acronym – abbreviation formed from the initial 
letters of other words and pronounced as a word.  
 However, on Facebook and different blogs, there are few examples of acronyms. The most 
frequently used acronym is highlighted in the following example: “Picture this, Mom.LOL”. The 
acronym “LOL” means “Laughing Out Loud” is the most popular acronym used on Facebook, 
different blogs and also chat rooms or Instant Messaging. 
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 In contrast, in CMC people use a lot of initialisms. According to Oxford English Dictionary 
[2], the term initialism means: an abbreviation consisting of initial letters pronounced 
separately.To take for example: “LDs at 7% still. Time's up Cleggy”, in which the initialsm “LD” 
stands for the term Labor and Delivery. However, this abbreviation can have several meanings, 
thus the context is the main source the reader should take into account, in order to understand 
certain abbreviations.  
 Let us analyze a more complex sentence: “Labour doing badly, bad news for Ed, why 
Labour won't win in 2015, why the voters have deserted Labour for Ukip,why a projection shows 
by 2015 all men women, cats, dogs & budgies in Britain will be voting Ukip”. In this case, we can 
notice that the abbreviation “Ukip” is written incorrect, because it is an initialism and all letters 
should be capital letters. The meaning of initialism “UKIP” is “UK Independence Party”, 
consequently UK stands for United Kingdom. In addition, the word “Labour” is also capitalized, 
as it stands for “Labour Party”, a political party from United Kingdom. The words: Labour, voters, 
voting are the key words, which show the theme of the conversation. 
 Generally, in CMC people use a lot of internationally agreed abbreviations. For instance: 
“I've had other submissions where they've sent me links to amazon shops I cant download from 
(I'm UK, so dont send me links to US amazon as they dont work)”. The abbreviations in this 
sentence are common for majority of people, as they are known on international level. These 
initialisms stand for geographical names United Kingdom (UK) and United States (US).  
 The abbreviations can replace any noun, as we have noticed below, but also they can stand 
for names. Let us take the following example: “On any other person, that outfit would be criticized 
but apparently she can do no wrong (same with SJP)!”. In this example, the abbreviation “SJP” 
refers to the name Sarah Jessica Parker, who is an American actress. In this case, the initialism 
could lead to misunderstanding, as it may have several meanings. However, the context is crucial 
in this case, as it suggest the meaning of the abbreviation. Another example of abbreviation: “MK 
& Ashley Olsen” also refers to proper name, namely Mary-Kate. Another example of shortened 
proper name, is illustrated the following sentence: “And who has the more aggressive deportation 
policy? Based on the current trend, Obama will have deported more people in six years than GWB 
did over eight years”. In this example, the initialsm “GWB” refers to former US president George 
W. Bush. At first sight, this abbreviation seems unclear, but the context highlights the meaning of 
this abbreviation.  
 However, proper names can be abbreviates in different ways. For instance in the sentence: 
“Disappointed it's KStew, and all greasy and askew”, the name Kristen was abbreviated using 
initial letter, but surname Stewart was clipped. Accordingly, the abbreviations in CMC can be 
different, and often people create their own type of abbreviations.  
 In addition to these examples, in CMC there are a lot of examples of initialisms which 
abbreviate not a word, but a whole sentence. These types of abbreviations are very typical for all 
types of CMC, including Facebook and Blogging. To begin with, let us consider the following 
example: “Literally 10 minutes away well maybe like 20 but OMG”. The abbreviation “OMG” is 
an initialsm for the saying “Oh my God!”, and it is one of the most frequently used expressions in 
Facebook and Blogging.  
 Moreover, this saying can have either positive or negative meaning. In the first example this 
expression has a negative effect, as it expresses annoyance or disagreement. However, the saying 
“Oh my God” can have a more positive connotation. Let us compare the following example: “She 
is so beautiful OMG”. In this case, the abbreviation “OMG” has the function to emphasize the 
effect of the compliment, namely of the adjective “beautiful”. Next example can also demonstrate 
the same effect: “I love her omg!”, and in this sentence the expression “Oh my God” denotes deep 
feelings towards a person, and also have the purpose to emphasize this fact. 
 With regard to the structure of this abbreviation, we can notice that it is written with capital 
letters or in lower-case. However, the lower-case is more frequently used, as the language of CMC 
is informal, so grammatical rules are not followed. 
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 As we have mentioned before, there are some abbreviations which can have two or more 
meanings. Let us consider the following example: “Nick you should pick me. I'll REP you more 
often if I win a shirt”. The abbreviation “REP” may have the following meanings: represent,  
reputation, or repetition. From one hand, it is easy to find out the meaning choosing between verb 
(to represent) and the noun, but there are two nouns. In this case, the context plays the most 
important role, as it gives a clue for the meaning of abbreviation. With regard to the sentence 
bellow, the abbreviation “REP” refers to the verb “to represent”, as it is placed after subject and 
particle “will” which denotes Future Tense.  
 In Internet communication, the same abbreviation can be used either for saying, or for an 
adjective. Let us take for example the abbreviation “HAWT”. The full form of this abbreviation is 
the following: “Having A Wonderful Time”. In addition, the same abbreviation can mean “hot”. In 
next example: “Your a hawty!”, we can notice that the same abbreviation has the function of an 
adjective. 
 As we have mentioned, in CMC an initialsm can replace a sentence. Thence, let us consider 
the following example: “HMU on twitter @maricruzq15”. The abbreviation “HMU” means “Hit 
Me Up”, and it is used in order to attract someone’s attention to his/her requirement.  
 Another technique for abbreviation is clipping. In linguistics, clipping is the word formation 
process which consists in the reduction of a word to one of its parts. Clipping is also very 
frequently used in CMC. Regarding Facebook and Blogging, we noticed that the frequency of the 
use of clipped words, is almost at the same level, in both types of CMC.  
 In clipping, a new word is created by cutting the final part, the initial part or cutting off both 
the initial and the final part with only the middle part left. Accordingly, there are three types of 
clipping: front clipping, middle clipping and end clipping. Nonetheless, in CMC the most 
frequently used type if end clipping, which means that the omission occurs at the end of the word. 
Additionally, this type of clipping is often used for adjectives and adverbs. Let us analyze the 
following example: “gorg!! I cant wait to cull mine and to get the scans back!!!!”. In this sentence, 
the first word represents an example of end clipping. The word “gorg” refers to the adjective 
“gorgeous”.  
 Next example also contains a clipped adjective: “One of my fav flowers....Orchids”. The 
adjective “favorite” which refers to flowers, is shortened to only three letters. Another example is 
the following: “not literally obvi but uhm.....i just wanted the hand sign in”. In this sentence, the 
adjective “obvious” is clipped, thus it also is made up of only four letters.  
 Clipping is also peculiar for nouns. Let us take the following example: “Well the second best 
thing to that was being able to talk about you sis!”. In this case, the word “sis” stands for sister, and 
it is very frequently used not only in CMC, but also in informal language. According to English 
Language Dictionary [3], the abbreviation “sis” is an Americanism and it dates from 1825-1835. 
This abbreviation is considered a cute, short abbreviation for your sister. Another cute name for 
sister isn't an abbreviation but is a modification of the word, and it is “sissy”.  
 In CMC there is a tendency to reduce the suffix “-ing” from the verbs. This also refers to end 
clipping, but can be also regarded as spoken-like spelling. Let us take for instance: “tryin cuz 
tryin... ill be comin up that way sometime soon ill hit u up we can go grab a cold one catch up and 
shoot some pool ”. In this case, we notice that all verbs in Continuous Tense, do not contain the 
affix “-ing”, but only the first two letters of it. In spoken language, the affix “-ing” is pronounced 
without the consonant “g”, thus we can also argue that this is an example of spoken-like spelling.  
 Another peculiarity of CMC is the use of borrowings. Internet is a global network which 
facilitate communication between different people, from different countries. The language barriers 
are overcome through Lingua Franca. According to Oxford English Dictionary [54], the meaning 
of the term Lingua Franca is: a language that is adopted as a common language between speakers 
whose native languages are different. Today, English is considered Lingua Franca, thus the 
majority of people belonging to different cultures, communicate between each other, using 
English language. However, there are many cases in which non-native speakers of English 
language, add some words taken from their mother tongue.  
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 Let us take into consideration the following example: “Honored to be featured, SMP!!! 
Thank you for sharing our inspiration and Happy Cinco de Mayo!”. In the first sentence, the 
abbreviation “SMP” denotes the name of the site, which is “style me pretty” (stylemepretty.com). 
In addition, the last part of the sentence, contains “Cinco de Mayo”, which from Spanish means 
“fifth of May”. “Cinco de Mayo” or “fifth of May” is a celebration held on the May 5. It is 
celebrated in the United States and in Mexico, primarily in the state of Puebla.  
 Another example containing borrowing is the following: “Yes we can, j'aime Barack Obama 
et sa Famille”. In this case, the words belong to French language. However, one of the most 
frequently used borrowing, is of Italian origin and is illustrated in the following example: “Bravo 
to the winners!”. According to Oxford English Dictionary [3], the word bravo is used to express 
approval when a performer or other person has done something well. In addition, this word is very 
popular and it is used in spoken language, slang and also CMC. 
 

Conclusion 
 To sum up, we have to mention that semantic peculiarities of Facebook and Blogging are 
concerned with words people use while communication on these types of CMC. The most 
significant example of semantic peculiarities found on Facebook and different blogs, regard the 
use of abbreviations. In addition, the abbreviation used in CMC is of different types, so they can 
replace one word or a sentence. On Facebook and blog sites, there are also many examples of 
borrowings. The use of borrowings is justified by the fact that Internet users are very different; 
they are of different age, nationality and may have different writing styles. 
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CERINŢE 
de prezentare a articolelor ştiinţifice în 

Revista ştiinţifică USEM «VECTOR EUROPEAN» 
   În scopul asigurării calităţii şi evaluării echitabile a publicaţiilor ştiinţifice, autorii, la 
prezentarea articolelor spre editare, sunt rugaţi să ţină cont de următoarele criterii:  

� Conţinutul articolului trebuie să corespundă unui nivel ştiinţific înalt al revistei ştiinţifice 
pentru a putea fi acreditată în categoria „C” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 

� Articolul trebuie să deţină caracter original şi să conţină o noutate determinată, reflectând 
rezultatele actuale ale cercetării efectuate de către autor, şi care conţine un element clar 
privitor la inovaţia ştiinţifică a cercetării şi propria contribuţie a autorului. 

� Sunt acceptate pentru publicare materialele care anterior nu au fost publicate în alte ediţii şi 
nu au fost destinate pentru publicarea simultană în diverse ediţii.  

� Lucrarea trebuie să prezinte interes pentru un mediu vast de cititori ai revistei.  
� Articolele sunt expuse recenzării obligatorii. Pentru doctoranzi (competitori) este 

obligatorie recenzarea articolelor de către conducătorul ştiinţific. Pot fi publicate doar 
articolele care au primit recenzii pozitive.  

     Colegiul Redacţional are dreptul de a nu accepta publicarea materialelor în caz de:       
a) plagiat; b) nerespectare a cerinţelor privind condiţiile de prezentare a articolelor; c) conţinutul 
articolului este neadecvat cu profilurile revistei. 
 Articolele şi recenziile se prezintă la redacţie conform cerinţelor de prezentare cu două 
luni până la editare, pe suport electronic şi tipărite.  
 

Structura articolului: 
1. Titlul articolului (TIMES NEW ROMAN, Bold, 12 pt, centrat) se prezintă obligatoriu în 

limba română, rusă şi engleză); la un rând distanță față de titlu se indică autorul/autorii. 
2. Autorul articolului sau Autorii: Numele și prenumele autorilor se vor scrie astfel: cu 

Times New Roman 12, bold, aliniat stânga, prenumele cu litere mici urmat de numele 
autorului cu litere mari. Apoi se trec gradul şi titlul științifico-didactic şi funcţiile autorilor. 
Se indică email-ul autorului cu care se va purta corespondenţa. De exemplu:  

Silvia PORCESCU  
Dr. în biologie, conferențiar universitar  

Institutul de Științe Agricole Republica Moldova  
silviaporcescu@mail.ru 

  
3. La articol este necesar de a anexa o fotografie a autorului. 
4. Lucrarea ştiinţifică se prezentă în limba română sau în limba engleză. Ca excepţie pot fi 

prezentate lucrări ştiinţifice în alte limbi (rusă, franceză, germană etc.) având obligatoriu 
rezumate în engleză şi română. 

5. Rezumat: (Abstract: / Аннотация:) (Times New Roman, 10 pt, cursiv, 300 semne, în 
limbile română şi engleză);  

6. Cuvinte cheie:(Keywords: / Ключевые слова:) - (Times New Roman, 10 pt, cursiv, 
maximum 5-8 cuvinte reprezentative, în limbile română şi engleză); 

7. Textul trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele părţi:  
 • Introducere (Introduction: Введение:) - Introducerea va prezenta sintetic necesitatea 
cercetărilor efectuate, argumentând ştiinţific oportunitatea acestora. Se vor face referiri la fluxul 
principal de informații și rezultate ale cercetărilor în domeniu, citându-se în paranteză pătrată 
numărul autorului (lucrării) studiat(e), aşa cum apare în bibliografia de la sfârșitul lucrării; 
 • Materiale şi metode (pentru ştiinţele socio-umaniste se indică în caz de necesitate);  
 • Rezultate şi discuţii: (Results and discussions:/Основная часть:) - este redat 
Conţinutul de bază al lucrării în care se vor prezenta rezultatele obţinute în urma cercetarilor, în 
succesiune logică pentru a permite cititorului să interpreteze corect datele. Prezentarea 
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rezultatelor semnificative trebuie însoțită de discuții, comentarii care să facă referiri la 
interpretarea ştiințifică a acestora. Se vor face comparaţii cu rezultatele obţinute de alţi autori din 
literatura de specialitate studiată.  
 • Concluzii: (Conclusion:/Выводы:) - Se vor trece principalele idei, concluzii, 
propuneri, recomandări etc. importante care se desprind în urma cercetărilor efectuate. 
 • Referinţe bibliografice: (Bibliography references: Библиографические сноски:) – 
maxim 20 referințe. Referinţele bibliografice se plasează la sfârşitul articolului în ordine 
alfabetică (Nume, iniţiala prenumelui, titlu, editură, an, pagini – Times New Roman, 12, 
Alignment left). Bibliografia va conţine până la 20 referinţe bibliografice. În text se vor indica 
trimiteri bibliografice (de ex., [5, p.5]).  

 
Textul va fi scris cu: 

 • Caractere – Times New Roman; 12 pt; interval – 1,0;  
Paper size: A4 210 x 297 mm, Margins: top – 15 mm, bottom – 20 mm, left – 20 mm, right – 20 
mm, alineat – 10 mm.  
 • Lucrarea ştiinţifică prezentată va conţine 6-8 pagini A4. 
În caz dacă lucrarea este mai mare (până la 20 pag.) aceasta va fi publicată ca studiu   
atribuinduse la categoria de articol de sinteză sau studii. 
 • Elementele grafice (tabele şi figuri) se vor plasa, nemijlocit, după referinţa respectivă în 
text. Toate elementele, obligatoriu, sunt însoţite de denumire şi număr de ordine (deasupra 
tabelului, sub figură), sursă şi, după necesitate, informaţie suplimentară: note, legendă (sub 
element). Se admit figuri scanate doar de calitate înaltă. La includerea în lucrare a elementelor 
grafice, autorii sunt rugaţi să ţină cont de formatul de editare a revistei.  
 IMPORTANT: Lucrările care nu vor respecta instrucţiunile menţionate privind 
tehnoredactarea nu vor fi publicate.  
Articolele tipărite se semnează de către autor şi se fixează data. 
 Toate articolele publicate trec prin Instituţia de recenzare (Anexă). 
 Recenzia se scrie în limba română (rusă) şi este însoţită de semnătura recenzentului (cu 
gradul ştiinţific de doctor habilitat, doctor conferenţiar, doctor) şi ştampilă. Se trimite odată cu 
articolul în forma electronică.  
 Colegiul redacţional îşi asumă responsabilitatea şi dreptul de a apela la alt recenzent pentru 
lucrare.  
 Manuscrisul articolului nu se restituie.  
 

IMPORTANT: 
Autorii poarta integral responsabilitatea pentru acuratețea calculelor, datelor experimentale și 
interpretările științifice, precum şi pentru corectitudinea redactării în limba engleză, franceză etc.  
 De asemenea, autorul semnează pe fiecare din exemplarele de control (ro, en) declaraţia 
privind responsabilitatea pentru autenticitatea materialului spre editare:  
Notă: Declar pe proprie răspundere că lucrarea prezentată este autentică, fără tentă de 
plagiere. 
Data prezentării: _________________ 
Semnătura: _________________  
 

Pentru publicarea articolelor nu se încasează taxe.  
Trimiterea lucrării(lor) presupune ca acestea sunt originale și nu au mai fost publicate sau fac 
obiectul publicării în alte reviste.  
 

Lucrările in extenso se vor expedia prin e-mail și vor purta numele și prenumele primului autor, 
având extensia «doc » sau «docx ». Exemplu: Horatus Adelaida 1.doc; Horatus Adelaida 2.doc  
 

Lucrările se vor expedia pe adresa email: adrianlanga@mail.ru;  vector-european@mail.ru 
 

Colegiul redacţional al revistei «VECTOR EUROPEAN»  


