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Abstract. The 21st century is largely determined by the current phenomenon of 
globalization. It is gaining more powerful valences, has caused environmental issues that 
require a global sustainable solution. Limited natural resources, rapid deterioration of air, 
water, and soil quality, global warming, deterioration of the ozone layer, glacier melting, 
the loss of biodiversity - are just some of them. Looking beyond the current „take-make-
waste” model, humanity continues to consume more resources and contribute more to 
environmental degradation. The linear economy, which relies exclusively on resource 
extraction, is no longer a viable option. Circular economic model is the solution to do 
things differently, in a sustainable manner. It is an economic system aimed at eliminating 
waste and ensure continual use of resources through repairing, refurbishing, recycling and 
reusing existing materials and products. This paper aims at improving the understanding 
of the circular economy concept based on an extensive literature review, as well as its 
various dimensions, concepts and principles. 

 

Key words: circular economy, sustainability, recycling, reuse, circular principles. 
 

Rezumat. Secolul XXI este determinat în mare parte de fenomenul actual al globalizării. 
Acesta câștigă valenţe tot mai puternice, provocând probleme de mediu care necesită o 
soluţie durabilă globală. Resursele naturale limitate, deteriorarea rapidă a calităţii aerului, 
apei și solului, încălzirea globală, deteriorarea stratului de ozon, topirea gheţarilor, 
pierderea biodiversităţii sunt doar câteva dintre acestea. Privind dincolo de modelul actual 
de „ia-fă-consumă-aruncă”, umanitatea continuă să consume tot mai multe resurse și să 
contribuie tot mai mult la degradarea mediului. Economia liniară, care se bazează exclusiv 
pe extragerea resurselor, nu mai este o opţiune viabilă. Modelul circular este soluţia de a 
face lucrurile diferit, într-o manieră durabilă. Este un sistem economic menit să elimine 
deșeurile și să asigure utilizarea continuă a resurselor prin repararea, renovarea, reciclarea 
și reutilizarea materialelor și produselor existente. Acest articol are drept scop 
îmbunătăţirea înţelegerii conceptului de economie circulară bazat pe o analiză extinsă a 
literaturii de specialitate, precum și a diverselor dimensiuni, concepte și principii. 

 

Cuvinte-cheie: economie circulară, durabilitate, reciclare, reutilizare, principii circulare. 
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Introduction 
The 21st century is a century of great changes in the behavioural models and rules 

affecting the economic, social and environmental ecosystem.  It is largely determined by 
the current phenomenon of globalization that is gaining more impact and delivering 
stronger consequences. The direct consequences of this phenomenon raise issues of such 
proportion that require a global solution. Given the considerable decline in natural 
resources that are already scarce, the rapid deterioration of air, water, soil quality, the 
intensification of the urbanization process, and the damage driven to natural ecosystems, 
the transition to a circular economy becomes inevitable. Moreover, current resource 
consumption is so large that it jeopardizes the chances of future generations - and of the 
developing countries - to gain access to their fair share of limited resources. Currently, 
approximately 16 tonnes of resources per capita are used annually in the EU, of which 10 
tonnes go into material stocks (infrastructure, housing, durable goods) and 6 tonnes leave 
the economic circuit as waste [1]. 

According to UN forecasts, if current trends will continue to grow, the humanity 
would need the resources of two Earths by 2030 and three Earths by 2050 to function 
properly [2]. Therefore, the circular economy becomes a complex and indispensable subject 
for the future socio-economic evolution. Being a regenerative system, which is based on the 
use of renewable energy, on the capitalization of waste through the design of new 
materials, products, systems, the circular economy is the solution for the future. 

The basic objective of this scientific approach is focused on outlining the theoretical 
and conceptual framework of the circular economy, its principles and highlighting the 
importance of the process of transition to the circular business model. 

 

I. The concept of circular economy 
The concept of circular economy cannot be accurately dated or attributed to a 

particular researcher. However, numerous scientific studies consider the American scientist 
Kenneth E. Boulding as the initiator of circularity, [3, 4, 5] who, in his paper „The economics 
of the coming Spaceship Earth”, states that „the earth has become a single spaceship, 
without unlimited reservoirs of anything [...], therefore, man must find his place in a cyclical 
ecological system which is capable of continuous reproduction of material” [6]. 

A little later, in the 1970s, the idea of a circular economy was also discussed by 
environmental researchers, J.T. Lyle and Walter Stahel, who argued that traditional (linear) 
production processes, in which most by-products are eventually discarded after use, are not 
sustainable [7]. Although the idea of circulating, reusing, reproducing resources is found in 
many scientific researches of that period, it is considered that in fact the Conference on the 
Environment held in Stockholm in 1972, for the first time seriously raised the issue of 
environment deterioration and sustainability as an essential feature of the circular 
economy, gathering a record number of over 6000 people, delegations from 113 countries, 
over 1500 journalists, 700 observers from over 400 non-governmental organizations [8]. 

That massive involvement, that large-scale event, shows that concerns about human 
activities on the environment and the need for reform have been acknowledged since then 
on a global scale. Moreover, two years later, in 1974, Lester R. Brown, founder and current 
president of the Earth Policy Institute, created the „Worldwatch Institute” - a global 
organization designed to accelerate the transition to a sustainable world, having as 
principles the 4Rs reduce - repair - reuse – recycle. 
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Later the research report „The Potential for Substituting Manpower for Energy” from 
1976 presented to the European Commission in Brussels by researchers Walter Stahel and 
Genevieve Reday outlined the idea of circularity, respectively closing the „economy in 
loops” (or circular economy) and defining its impact on job creation, economic 
competitiveness and the importance of rational use of resources and waste processing [9]. 

A closer approach to practice of the idea of „circularity” in economics is proposed by 
Maria Popescu in her paper „A possible answer to the dilemmas of development - active 
circular process”, defining it as „method of design and multidimensional organization of 
multi-purpose production processes” [10]. 

Another interpretation, similar in purpose, is found in the authors of the book 
„Economics of natural resources and the environment” by David Pearce and Kerry Turner, 
published in 1990, which explains the importance of the transition from the linear to the 
circular economic model. In fact, David Pearce and Kerry Turner are considered to be the 
first who have used the notion of circular economy in their research. With the publication of 
this book in the academic community, and not only, the interest in the circular economy is 
becoming more and more accentuated. 

As a result, the literature is gradually enriching this sense, there are a lot of papers 
that enjoy increased attention, including: (1992) “Saving the Planet: How to Shape an 
Environmentally Sustainable Global Economy” by Lester Brown; (1993) “World Without End: 
Economics, Environment, and Sustainable Development”  by  David Pearce and Warford 
Jeremy; (1995) “Merging strategic safety, health and environment into total quality 
management”, by M.Rahimi; (1997) “Implementing nature's lesson: the industrial recycling 
network enhancing regional development” by Schwarz, E.J.; (1998). Sustainability and 
Sustainable Development: Historical and Conceptual Review” by Mebratu, Desta; (2002) 
“Cradle to Cradle: Remaking the Way we make Things” by McDonough, William, and 
Braungart, Michael; (2004) “ Reflections on Circular Economy Theory and Policy” by Xie, 
Zhenhua; (2006) “An introductory note on the environmental economics of the circular 
economy” by Anderson, Mikael Skou; (2009) ”Prosperity without Growth: Economic for a 
Finite Planet” by Jackson Tim; (2010) “The Performance Economy” and “The business angel 
of a circular economy - higher competitiveness, higher resource security and material 
efficiency” by Stahel, Walter R.  

Parallel to the scientific research in the academic field with regard to circularity, 
there were global initiatives, events, numerous debates within the various organizations 
(e.g. UNIDO, UNEP, OECD, UNFCCC) in the direction of promoting the circular economy. It 
could be highlighted the Report of the World Commission on Environment and 
Development in 1987, the Conference Declaration on Environment and Development in 
1992, the Conference on the Greenhouse Effect in Berlin in 1995, the Conference on the 
Greenhouse Effect in Kyoto, in 1997, in Buenos Aires in 1998, in Bonn in 1999, the Summit 
of the United Nations for Sustainable Development in Johannesburg in 2002, the 
Conference in Bali in 2007, the Conference on Climate Change in Cancun (COP 16). 

The circular economy gained applicable consistency only in 2010, when the Ellen 
MacArthur Foundation was founded in the United Kingdom having its mission to accelerate 
the process of transition to the circular economy [11]. The Foundation has had a huge, 
successful influence in spreading the concept of the circular economy among world leaders, 
multinational corporations and academia. In this context, the annual reports „Towards the 
circular economy” have been written and published in three volumes. 
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The first volume “Economic and business rationale for an accelerated transition” was 
published in January 2012, the second one, entitled “Opportunities for the consumer goods 
sector”, was published in 2013, and the third one, “Accelerating the scale-up across global 
supply chains”, was launched in 2014. According to these publications, the circular economy 
acquires a more comprehensive description, being considered a new industrial model, as 
opposed to the linear production model “take-make-dispose”. 

The circular economy is defined by the members of the Ellen MacArthur Foundation, 
in their first report as: “an industrial system that is restorative by intention and design, which 
aims to use renewable energy, eliminates the use of toxic chemicals and aims for the elimination 
of waste through the superior design of materials, products, systems, and, within this, business 
models” [12]. The definition was later supplemented „... an economy that offers multiple 
value-generating mechanisms, which are decoupled from the consumption of finite 
resources” [13]. For a better visualization and perception of the term of circular economy, 
it’s suitable to illustrate the butterfly diagram, proposed by the members of the Ellen 
MacArthur Foundation. 

 

 
Source: Ellen Macarthur Foundation, Circular Economy Diagram. 

At the level of governments, one of the most quoted definitions of the circular 
economy is the one set out by the European Commission, which reads as follows: “In a 
circular economy, the value of products and materials is maintained for as long as possible. 
Waste and resource use are minimised, and when a product reaches the end of its life, it is 
used again to create further value. This can bring major economic benefits, contributing to 
innovation, growth and job creation" [14]. 

The circular economy concept starts from the premise that in the future there will be 
no more waste, and the products will be designed to enter a cycle of disassembly and use, 
so that a used product (physically or morally) serves as a raw material for another product, 
the energy used in this process being obtained from renewable sources [15]. Making a 
generalization of the terminology, one can notice that there are different ways in which the 
circular economy is described. These results from different understandings, perceptions of 
the issue by different researchers. The concept of circular economy cannot be accurately 
dated or attributed to a particular researcher, but rather to a few schools of thought. In fact, 
the concept of circular economy has been derived from other concepts such as: sustainable 
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development, performance economy, eco-industrial development or industrial ecology, 
ecological design, biomimicry, etc. 

Table 1 summarizes the schools of thought with regard to circularity, according to 
members of the Ellen MacArthur Foundation. 

 

Table 1 
Schools of thought on the concept of circular economy 

Performance 
economy 

Performance economy 
W. Stahel, G. Reday 
„The Potential for 
Substituting Manpower 
for Energy” 1981 

The authors describe the principles of an economy 
in loops (or a circular economy) and its impact on 
waste prevention, rational use of limited 
resources, creating new jobs, and economic 
growth. 

Eco-industrial 
development 

R. Frosch and N. 
Gallopoulos, ”Strategies 
for Manufacturing”, 
1989 

Eco-industrial development involves a closed-loop 
production cycle in order to minimize 
environmental problems, such as soil and water 
pollution, desertification, energy management, by-
product synergy, resource efficiency, air quality. 
The main objective of eco-industrial development 
is to significantly improve both business and 
environmental performance. 

Regenerative 
design 

John T. Lyle,  
The theory of 
regenerative design for 
sustainable 
development, 1994 

The term „regeneration” refers to processes that 
restore, renew or revitalize the energy and 
materials needed for production, creating 
conditions for the establishment of sustainable 
economic systems. 

Biomimicry 
Janine Benuys, the book 
„Biomimicry”, 1997 

The author defines biomimicry as „a new 
discipline that studies nature’s best ideas and then 
imitates these designs and processes to solve 
human problems”. Studying a leaf in details to 
invent a better solar cell is an eloquent example 
of this concept. J. Benuys defines this discovery as 
„innovation inspired by nature”. 
Biomimicry relies on three key principles: 
- Nature as model to solve human problems. 
Nature as measurement measure. 
- Nature as mentor: nature research is not based 
on what we can „extract” from it, but what we can 
learn from it. 

Cradle to Cradle 

M. Braungart and 
B.Macdonough, ”Cradle 
to Cradle: Remaking the 
Way We Make Things”, 
2002 

The Cradle to Cradle concept was developed in 
2002 by Michael Braungart and William 
McDonough. 
If the products are designed based on the “Cradle 
to Cradle” concept, there will be no more waste, 
which will be recycled. The materials used in this 
process since the extraction of the raw material 
are therefore in a closed circuit, without loss of 
natural resources. 

 
 



10 L. Bugaian, C. Diaconu  

Journal of Social Sciences  June, 2020, Vol. 3 

Continuation Table 1 

Blue Economy 

Gunter Pauli 
”The blue economy: 10 
years,100 innovations, 
100 million jobs”, 2010 

The concept of Blue Economy was first mentioned 
in the book „The Blue Economy 10 Years - 100 
Innovations - 100 Million Jobs”, written by Gunter 
Pauli. In his research, Pauli presents multiple 
innovations in the field of energy; water; 
construction or food industry. 
The basic idea of this economic model is the 
efficient use of natural resources through 
innovation and entrepreneurship. 

Source: adapted from Ellen MacArthur 

From the above it can be mentioned that the concept was initially related to 
environmental issues and the crisis of natural resources. However, despite differences, 
schools of thought largely revolve around the same basic principles and have the same 
starting point: the current industrial economic system is unsustainable, needs restructuring 
by identifying innovative solutions that would use limited natural resources more 
efficiently, and it would not harm the environment. 

At the same time, it could be notice that these schools have designed the concept of 
circular economy from different points of view, depending on the area of interest. While the 
Performance Economy (Stahel) and the Blue Economy (Pauli) focus more on establishing an 
economically advantageous sustainable business model, others analyse this issue 
predominantly from an ecological point of view (Biomimicry, Janine Benuys). Thus, the 
concept of circular economy emerged as a reaction to the aspiration for sustainable growth, 
in the context of the growing pressure that production and consumption exert on resources, 
the environment and the planet. 

 

II. The principles of the circular economy 
According to the explanatory dictionary of the Romanian language, the principle 

represents a fundamental element, idea, law on which a scientific theory, a system, a norm 
of conduct is based. The principles of the circular economy in different scientific research 
are formulated differently depending on the area of interest. However, the basic idea they 
convey is similar. Many researchers such as Boulding (1966), Park et al. (2010), Andersen 
(2007), Preston (2012), Hollander et al. (2017) identify 3 fundamental principles of the 
circular economy, while others such as Pearce and Turner (1990), Stahel (2013), Ellen 
MacArthur Foundation (2013), Hopkinson and Spicer (2013), Webster (2015) attribute to the 
circular economy 4 or more principles. 

According to Boulding (1966) the principles of the circular economy are related to 
economic performance, rational behaviour with the environment and waste reduction. 
Huamao and Fengqi (2007) and Yuan and colleagues (2006) summarized the principles of 
the circular economy in the „3Rs”, which means Reduce-Reuse-Recycle [16]. In Walter R. 
Stahel's paper “The business angle of a circular economy - higher competitiveness, higher 
resource security and material efficiency” of 2012, we find the following 5 principles [17]: 

Principle 1: The smaller the loop (activity-wise and geographically) the more 
profitable and resource efficient it is.  

Principle 2: Loops have no beginning and no end. 
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Principle 3: The speed of the circular flows is crucial: the efficiency of managing 
stock in the circular economy increases with a decreasing flow speed.  

Principle 4: Continued ownership is cost efficient: re-use, repair and remanufacture 
without a change of ownership save double transaction costs. 

Principle 5: A circular economy needs functioning markets. 
Making an in-depth analysis of various scientific papers on circular economy [13, 17, 2, 18, 
19, 20], it can be concluded that in fact most authors agree with the following fundamental 
principles:  

1. Sustainability of resources  
The use of renewable energy and renewable, recyclable and biodegradable materials in 
successive life cycles.  

2. There is no waste, the waste is turned into raw materials 
The circular economy model proposes the total disappearance of waste and the rethinking 
of products so that they can be recycled and reused to obtain other consumer products.  

3. Optimizing resource yields by circulating products, components and materials with 
the highest usage and priority 

4. Promoting the efficiency of the system by denouncing and combating the harmful 
effects of the current industrial economic system, referred to in some sources as: system-
level thinking 

5. Diversity means power 

The diversity and high degree of adaptation of products are a priority for the circular 
economy, trying to create sustainable products over time, which can be transformed into 
other products so that there is a recycling cycle, without waste. Wastes processed into raw 
materials. The circular economy model proposes the total disappearance of waste and the 
rethinking of products so that they can be recycled and reused to obtain other consumer 
products. 

 

Conclusions 
The circular economy is a hotly debated topic both in the academic community and 

at the level of government institutions, NGOs. The transition from the linear economic 
model is inevitable, as this business model is no longer sustainable. It leads, on the one 
hand, to massive waste and, on the other hand, to the waste of natural resources. 

In terms of sustainability as a successful strategy for the long lasting of the 
enterprise, it can be drawn a parallel with Darwin's law for the living world: „The species 
that will survive is neither the strongest nor the most intelligent, but the one that is most 
receptive to change.” The transposition of this law into business requires companies to 
reconsider their current business model, based on the „take-make-waste” criterion and to 
move to the circular business model. In the literature, abundant in this sense, the circular 
economy is seen as a new form of economy, restorative and sustainable. Even though its 
foundations were conceptually laid in the 1990s, the circular economy is gaining visibility, 
consistency and applicability with the creation of the Ellen MaccArthur Foundation in 2010. 
Since then, a number of circular economic missions have been carried out: high-level 
political and business meetings in third countries to communicate and promote sustainable 
and resource-efficient policies. Global natural resources are exhaustible and scarce, so 
optimizing the use of resources by circulating products, components and materials in the 
technical and biological cycles of the economy, becomes a viable solution. 
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According to the Executive Director of the European Environment Agency, Hans 
Bruyninckx “The concept of a circular economy has recently gained traction in European 
policymaking as a positive, solutions-based perspective for achieving economic 
development within increasing environmental constraints”.  In this context, it is noted the 
importance of the transition to a circular economy, a waste-free economy. The transition to 
a circular economy requires changes in value chains, from product design to the 
identification of new business and market models, from new ways of turning waste into a 
resource, to rational ways of consumer behaviour. This transition involves systemic change 
and innovation processes in technology, organizations, society, new funding methods and 
new policies. 

In conclusion, it can be said that the circular economy, being a regenerative system 
based on the use of renewable energy, on the capitalization of waste by designing new 
materials, products, systems, is the solution for the future. Now, more than ever, it is time to 
rethink and redesign the way we do things! 
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Moldova. 

 

Bibliography 
1. Utilizarea eficientă a resurselor și economia circulară https://www.europarl.europa.eu/ 

factsheets/ro/sheet/76/utilizarea-eficienta-a-resurselor-si-economia-circulara visited on 12.05.2020. 
2. Bonciu F.,  Rom. J. Eur. Aff., Economia Europeană: de la modelul liniar către o economie circulară, vol. 14, 

nr. 4, 2014, p.74. 
3. Geissdoerfer, Martin; Savaget, Paulo; Bocken, Nancy M.P.; Hultink, Erik „The Circular Economy – A new 

sustainability paradigm? ”,  2017, p.5. 
4. Ola Persson „What Is Circular Economy?− The Discourse of Circular Economy in the Swedish Public Sector”, 

master theses, 2015, p.2. 
5. Iugu Anca,Management Industrial în Economia Circulară, teză de doctorat, 2017, p.9. 
6. Kenneth Boulding „The economics of the coming Spaceship Earth”, 1966, p. 3. 
7. School of thought https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/concept/schools-of-

thought, visited on 11.05.2020. 
8. Alexandre Kiss, Dinah Shelton ,Guide to International Environmental Law, 2007, p.35. 
9. http://www.product-life.org/en/cradle-to-cradle  visited on 10.05.2020. 
10. Popescu M. „Un posibil răspuns la dilemele dezvoltării procesul circular activ”  București 1985, p 205. 
11. What is circular economy, https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/what-is-the-

circular-economy, visited on 10.05.2020. 
12. Ellen MacArthur Foundation „Towords the circular economy”, 2012,  p. 22.  
13. Ellen MacArthur Foundation & McKinsey report „Towords the circular economy”, 2013, p.22. 
14. Studiu de strategii și politici nr.3,Tranziţia către o economie circulară. De la managementul deșeurilor la o 

economie verde în România, 2018, p. 22. 
15. Lupu Iulia, Vlăduţ Alina Ștefania, Analiză cu privire la oportunităţile de dezvoltare a sectorului IMM în 

contextul iniţiativelor bioeconomice ale UE, București 2018, p.30. 
16. Benny Tjahjono, Eva Ripanti, Unveiling the potentials of circular economy values in logistics and supply 

chain management, 2019, p.3. 
17. Walter R. Stahel ”The business angle of a circular economy – higher competitiveness, higher resource 

security and material efficiency”,  2012, p.3. 
18. Economia circulară https://www.enelx.com/ro/ro/cine-suntem/economia-circulara, visited on 10.05.2020. 
19. Economia circulară: de la liniar la circular http://edfagaras.ro/blog/wp-content/uploads/2018/08/Brosura-

Economia-circulara_A5-buna.pdf, visited on 12.05.2020. 
20. https://ro.wikipedia.org/wiki/Economie_circular%C4%83, visited on 11.05.2020. 



Journal of Social Sciences Vol. III, no. 2 (2020), pp. 13 - 22 
Fascicle  Social Science ISSN 2587-3490 
Topic Economics Policy and Economic Policies eISSN 2587-3504 

Journal of Social Sciences  June, 2020, Vol. 3 

 

DOI: 10.5281/zenodo.3871308 

 CZU 330.3 
 

CONCEPTUAL APPROACHES AND THE EFFECTS OF CIRCULAR ECONOMY 
 

Rafael Ciloci, ORCID ID: 0000-0003-1690-6897, 
Maria Gheorghiţa, ORCID ID: 0000-0002-2177-3497, 

Iuliu Ţurcan*, ORCID ID: 0000-0002-2930-6682 
 

Technical University of Moldova, 168, Stefan cel Mare bd., Chisinau, Republic of Moldova  
*Corresponding author: Iuliu Ţurcan, iuliu.turcan@emin.utm.md  

 

Received: 05.03.2020 
Accepted: 06.04.2020 

 

Abstract. Nowadays at the international level special attention is drawn to sustainable 
development, based on the transition from the linear economy to the circular one and 
considering that the concept of circular economy is still underexamined, in this research is 
proposed to examine different conceptual approaches of the circular economy, 
highlighting the major discrepancies between the linear and the circular economy, as well 
as the multidimensional impact of the implementation on the circular economy. The linear 
economy that considers the natural resources inexhaustible, being relevant for the entire 
period of the development of humanity is no longer valid. At the moment there are major 
imbalances that endanger the very existence of humanity, and the reorientation towards 
the circular economy determines a consumption model that involves the reduction and 
waste recycling, ensures the ecological design and implicitly the improvement of life 
quality. "Closing the circle" of production-consumption is a future-oriented agenda, which 
ensures sustainable development in the conditions of globally population growth and 
induce higher life quality. The circular economy is a modern economic approach, 
determined by the socio-economic evolution and the aggravation of the ecological 
problems. It is a paradigm that aims to maintain the balance between consumption and 
resources, society and nature. 

 

Keywords: linear economy, circular economy, classical approach, neoclassical approach, 
sustainable development approach, circular economy approach. 

 

Rezumat. Pornind de la faptul că actualmente la nivel global dezvoltării durabile i se atrage 
o atenţie deosebită, bazată pe tranziţia de la economia liniară la cea circulară și, ţinând 
cont că conceptul de economie circulară este încă destul de puţin examinat, articolul 
propune examinarea diferitor abordări conceptuale ale economiei circulare, evidenţierea 
discrepanţelor majore dintre economia liniară și cea circulară, precum și impactul 
multidimensional al implementării economiei circulare. Economia liniară ce consideră 
resursele naturale inepuizabile, fiind valabilă pe toată durata de dezvoltare a umanităţii, nu 
mai e validă. La moment, se atestă dezechilibre majore ce pun sub pericol însăși existenţa 
omenirii, iar reorientarea către economia circulară determină un model de consum ce 
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implică reducerea și reciclarea deșeurilor, asigură proiectarea ecologică și implicit 
îmbunătăţirea calităţii vieţii. ,,Închiderea cercului” de producere-consum este o agendă 
orientată spre viitor, ce asigură o dezvoltare sustenabilă în condiţiile creșterii populaţiei la 
nivel global și determină creșterea calităţii vieţii. Economia circulară este o abordare 
economică modernă, determinată de evoluţia socioeconomică și agravarea problemelor 
ecologice. Este o paradigmă ce are ca obiectiv menţinerea echilibrului dintre consum și 
resurse, socium și natură. 

 

Cuvinte-cheie: economie liniară, economie circulară, abordare clasică, abordare neoclasică, 
abordarea dezvoltări durabile, abordarea economiei circulare. 

 

Introducere 
Conceptul de dezvoltare economică ce ar include utilizarea resurselor naturale a fost 

examinat de mai mulţi savanţi încă în perioada preindustrială și constituie un domeniu de 
importanţă majoră pentru cercetări în perioada actuală. Primele abordări examinează 
caracterul limitat, liniar al utilizării resurselor, fapt ce ar determina perspective pesimiste 
pentru umanitate. Creșterea populaţiei într-un ritm mai mare decât oferta resurselor (în 
primul rând agricole) ar constitui constrângeri pentru dezvoltarea sustenabilă. Ulterior este 
definită și dezvoltată noţiunea de ,,ecologie” ce prin abordarea sistemică stabilește 
conexiunea cu dezvoltarea economică. În același timp, a luat amploare dezvoltarea liniară a 
economiei, resursele naturale sunt utilizate extensiv, asociată cu generarea enormă de 
deșeuri, ce rezultă, în consecinţă, la ruperea echilibrului iniţial și al ciclului ecosistemelor 
din natură. 

Astfel, relaţia economie-mediu devine importantă datorită activităţii intense umane 
ce induce efecte multiple, nocive de cele mai multe ori. Dezvoltarea extensivă, rectilinie nu 
mai e posibilă datorită faptului că utilizarea resurselor limitate generează efecte ce sunt 
percepute cvasigeneral și constituie un pericol global. În aceste condiţii este necesar a 
dezvolta o nouă paradigmă economică axată pe o abordare multidisciplinară, luând în 
consideraţie atât dimensiunea economică, dar și ecologică sau socială. Este necesar a 
exclude contradicţia dintre dezvoltarea umană și mediu, dar și asigurarea unei dezvoltări 
economice sustenabile prin menţinerea echilibrului natural, economic și social, fapt ce ar 
asigura creșterea calităţii vieţii. 

Tehnologiile noi, inovaţiile, creșterea progresivă a cunoștinţelor din ultima perioadă 
sunt niște piloni ce ar determina menţinerea echilibrului om-natură, când intervenţiile 
acestuia sunt încadrate în procesele naturale, creând un circuit închis. Dezvoltarea umană 
trebuie examinată nu numai prin prisma beneficiilor economice, dar și a celor sociale și 
ecologice. Este un imperativ schimbarea fundamentală a modelului tradiţional al economiei 
prin realizarea unui echilibru între economie, mediu și socium, fapt ce ar asigura o 
dezvoltare sustenabilă. 

 

I. Metodologia cercetării 
Pentru studierea esenţei economice a economiei circulare au fost utilizate diferite 

metode de cercetare. În primul rând s-a purces la studierea diferitor doctrine și concepţii 
existente, cercetări efectuate până în prezent de diferiţi autori recunoscuţi în domeniul 
economiei liniare, sustenabilităţii, ecologiei și economiei circulare. 

În lucrare de asemenea a fost utilizată metoda de analiză și sinteză în scopul 
urmăririi evoluţiei concepţiilor teoretice privind diferite abordări conceptuale ale economiei 
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circulare. Analizând diverse puncte de vedere ale renumiţilor cercetători clasici, neoclasici și 
contemporani, s-a recurs la metoda bazată pe sinteză, care a permis reunirea părţilor într-un 
tot întreg pentru exprimarea propriului punct de vedere cu privire la fenomenul cercetat 
(economia circulară). Complimentar a mai fost utilizată metoda de trecere de la abstract la 
concret, metodă ce a permis explicarea esenţei economice a economiei circulare pornind de 
la conceptul limitării resurselor, economie liniară, economie-mediu, sustenabilitate și 
economie circulară. 

A fost utilizată și metoda istorică pentru prezentarea materialului prin descrierea 
evolutivă a noţiunii de economie liniară și economie circulară, de la origini până la 
practicile contemporane, iar metoda logică a fost utilizată în cercetarea fenomenelor, de la 
simplu la complex pentru întreaga linie istorică. 

 

II. Abordări conceptuale ale ecologiei, mediului, dezvoltării durabile și economiei 
circulare 

Concomitent cu dezvoltarea economiei au apărut noi categorii economice cum ar fi, 
resurse, mediu, ecologie, durabilitate/sustenabilitate, economie circulară care au o 
continuitate și interdependenţă destul de clară. 

Analizând punctele de vedere ale reprezentanţilor diferitor scoli și curente privind 
evoluţia concepţiilor economiei privind dezvoltarea economică, resurse naturale, gradul de 
utilizare a acestora și influenţa asupra mediului, ecologie, sustenabilitate, economie 
circulară, se poate conchide că istoria gândirii economice poate fi divizată în câteva 
abordări cum ar fi: (i) abordarea clasică; (ii) abordarea neoclasică și (iii) abordarea dezvoltării 
durabile. 

 

Abordarea clasică 
Comportamentul omului faţă de utilizarea resurselor naturale în scopul obţinerii 

anumitor avantaje economice, precum și faţă de natură, și mediul înconjurător s-a dovedit a 
fi unul destul de agresiv chiar de la începuturile civilizaţiei umane. Încă în perioada 
preindustrială creșterea economică, considerată ca element al dezvoltării economice, 
presupunea utilizarea extensivă a resurselor naturale, deci, și o interacţiune și influenţă 
permanentă și destul de agresivă asupra mediului natural. În teoriile predominante ale 
perioadei preindustriale (până la începutul anilor 1850), conceptul de reproducţie poate fi 
considerat conceptul-cheie, care a stat la baza teoriei clasice privind dependenţa dintre 
dezvoltarea economică și mediu. 

T. Malthus, unul dintre cei mai recunoscuţi reprezentanţi al curentului clasic, în 1817 
în lucrarea sa „An Essay on the Principle of Population”, menţiona că între creșterea 
demografică și limitele naturale există o confruntare exprimată de o creștere geometrică a 
populaţiei și o creștere aritmetică a mijloacelor de subzistenţă [1]. El a argumentat limitele 
naturale prin faptul că suprafeţele cultivabile sunt limitate, pe de o parte, iar pe de alta 
fertilitatea solului este descrescătoare. În astfel de condiţii, factorul natura devine parte 
componentă a factorilor de influenţă asupra posibilităţii de creștere economică, care odată 
cu creșterea economică generează o utilizare tot mai amplă a resurselor naturale. 

De aceeași părere a fost și D. Ricardo, care considera că factorul natural este parte 
componentă a factorilor ce influenţează posibilităţile de creștere economică. În lucrarea sa 
„The Principles of Political Economy and Taxation” el menţiona că perspectivele de 
dezvoltare a sistemului economic pe termen lung sunt destul de pesimiste, subliniind că, în 
condiţiile creșterii salariilor nominale și a rentelor funciare, profiturile, din care se 
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efectuează investiţii, vor scădea, iar aceasta va determina stagnarea activităţii economice 
[2]. Astfel, Malthus și Ricardo au evidenţiat constrângerile impuse de mediu în ceea ce 
privește deficitul de terenuri fertile cultivabile. 

Începând cu mijlocul secolului XIX, odată cu apariţia primei revoluţii industriale, 
apare deja termenul „ecologie”. Pentru prima dată noţiunea de ecologie a fost aplicată de 
către profesorul de biologie de la Universitatea din Jena E. H. Haeckel în anul 1966 în 
lucrarea „Generelle Morphologie der Oranismen” („Morfologia generală a organismelor”).  
E. H. Haeckel în această lucrare oferă o definiţie clară, univocă, scriind că: „prin ecologie noi 
subînţelegem știinţa generală despre relaţiile organismelor cu mediul înconjurător, unde 
includem toate condiţiile de existenţă într-un sens larg al acestui cuvânt... Ele sunt, parţial, 
de origine (natură) organică și parţial anorganică” [3]. 

Noţiunea de ecologie a început să apară tot mai frecvent pe paginile publicaţiilor 
știinţifice, spre sfârșitul sec. XIX–începutul sec. XX, fiind comentată, precizată și 
perfecţionată, prin contribuţia botanistului danez E. Warming (1895) și a zoologului 
american S. Forbes (1887). Savanţii germani C. Schröter (1896) și O. Kirchner (1902) au 
introdus deosebirea dintre autecologie și sinecologie. 

Totuși, prima lucrare ecologică de sinteză a fost a americanului Ch. C. Adams (1913) 
– „Manual pentru studierea ecologiei animalelor”, conform căruia ecologia a apărut ca 
știinţă de sine stătătoare și a constituit un pas enorm spre ecologia generală. Un aport cu 
totul inestimabil în dezvoltarea ecologiei l-a adus zoologul englez Ch. Elton care, prin 
lucrarea sa fundamentală „Ecologia animalelor” în 1927, a dat acestei știinţe un impuls 
puternic într-o nouă direcţie. Elton a instalat clar punctul de greutate a domeniilor ecologiei 
din punct de vedere al studierii indivizilor în relaţiile lor cu mediul [4]. 

O contribuţie esenţială la dezvoltarea ecologiei, anticipând cu 50 de ani viziunea ei 
modernă, holistă, au adus și savanţi ruși G.F. Morozov (1912), V.I. Vernadskii (1926, 1965),  
A. M. Ghiliarov (1990) și alţii. 

Examinând evoluţia dezvoltării ecologiei ca știinţă, pot fi evidenţiate trei paradigme: 
prima perioadă, denumită cea a reducţionismului autecologic, care a durat de la E. Haeckel 
până la începutul anilor ’60 ai secolului XX, numită și paradigma mezologică, a fost una 
inevitabilă, oportună și utilă. A doua paradigmă începe pe la începutul anilor ’60 ai 
secolului XX, având în centrul atenţiei nu individul, ci relaţiile dintre indivizi în cadrul 
populaţiei, precum și relaţiile interpopulaţionale. A treia perioadă, calitativ nouă, a 
însemnat trecerea la metodologia abordării sistemice argumentată din punctul de vedere al 
teoriei sistemelor de către L. fon Bertalanffy (1950, 1969, 1989) și Mesarowic M. (1964) în 
perioada actuală [4]. Conform opiniei savantului moldovean Ion Deliu, abordarea sistemică, 
dominantă a ecologiei teoretice, este pusă la baza legislaţiei mediului, normativelor și 
standardelor ecologice, convenţiilor și strategiilor internaţionale și naţionale în domeniul 
conservării diversităţii biologice, schimbărilor climatice, Cărţii Roșii, documente care fără o 
bază ecologică fundamentală nici n-ar putut fi concepute. 

Abordarea neoclasică 
Printre principalii neoclasici care au privit relaţia economie-mediu sub aspectul 

impactului economic asupra mediului natural a fost A.C. Pigou. El a introdus noţiunea de 
„externalizări” – consecinţe care apare drept urmare a procesului de producţie sau 
consumului de bunuri și servicii ce afectează terţe pârţi și pentru care nu se plătesc 
compensaţii. În lucrarea sa ″The Economics of Welfare″, Pigou a lansat ideea aplicării 
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taxelor în vederea corecţiei eșecurilor pieţei și aplicării principiului „poluatorul plătește” [5]. 
Dar a fost criticat de către de R.Coase, care în lucrarea ″The Problem of Social Cost″ a 
menţionat că în urma acordului încheiat între poluator și păgubaș se atinge, automat, un 
optim social al producţiei și poluării [6]. 

Economiștii neoclasici Turner K., Pearce W., Bateman au apreciat sistemul economic 
din perspectiva unui sistem liniar, închis și spre deosebire de cei clasici, n-au luat în 
considerare ipoteza conexiunii obligatorii între sistemul economic și de mediu. Ei au 
considerat că mediul are doar o valoare instrumentală, care există pentru a fi transformat, 
iar resursele care trebuie utilizate în funcţie de producţie trebuie să se adapteze pentru a 
satisface echilibrul pieţei [7]. Astfel, exploatarea nelimitată a resurselor naturale devine 
general acceptată ca fiind preţul ce trebuie plătit pentru a alimenta creșterea economică și 
a crea locuri de muncă. Datorită încrederii prea mari care exista în statistica Pareto privind 
mecanismul de piaţă și progresul tehnologic, consecinţelor pe termen lung care urmau să 
se reflecte supra mediului, nu li s-a acordat nici o atenţie. Situaţia dată a împiedicat 
considerarea resursele naturale drept limită a creșterii economice. Viziunea neoclasică 
foarte optimistă care a predominat pe parcursul secolului al XX-lea a contribuit la marile 
devastări ale mediului. Creșterea populaţiei și concentrarea acesteia în aglomerări urbane 
de dimensiuni din ce în ce mai mari a generat creșterea producţiei și a consumului. S-a 
ajuns la o utilizare impresionantă a resurselor naturale asociată unei producţii enorme de 
deșeuri, rezultând în consecinţă ruperea echilibrului iniţial și a ciclului ce avea loc spontan 
în natură. În anii ‘60, începe recunoașterea existenţei unei relaţii de interdependenţă între 
economie și mediu. În opinia savantul Georgescu, economia reală trebuie privită ca un 
subsistem deschis și circular care poate funcţiona numai cu sprijinul fundamentului 
ecologic propriu [8]. Astfel, apar opinii și dezbateri privind limitele de mediu ale creșterii 
economice. Au fost puse în discuţie momente critice ale creșterii economice precum 
potenţialul progresului tehnologic și capacitatea sistemului de a asigura creșterea 
economică maximă. 

Abordarea dezvoltării durabile 
În anii ’70 apare necesitatea elaborării modelului de dezvoltare care să ia în 

considerare și aspectele sociale, dar și de mediu, numit modelul de „dezvoltare durabilă”. Pe 
la mijlocul anilor 1970, Programul ONU pentru Mediu utiliza noţiunea de „dezvoltare fără 
distrugere”, iar mai târziu, cea de „ecodezvoltare”. În anul 1987, premierul Norvegiei Gro 
Harlem Brundtland, în raportul „Viitorul nostru comun" a utilizat sintagma de dezvoltare 
durabilă și a prezentat și definiţia dezvoltării durabilă ca fiind „dezvoltarea care corespunde 
necesităţilor prezentului, fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-și 
satisface propriile necesităţi”, astfel introducându-se componenta majoră privind nevoia 
asigurării echităţii între generaţii [9, p. 320]. 

În anul 1972, conferinţa ONU privind Mediul Uman care s-a desfășurat la Stockholm 
a pus bazele dezvoltării durabile. Totuși, conceptul dat a apărut în literatura de specialitate 
în jurul anilor 1979-1980. Savantul Lester Brown în lucrarea “Eco-economia” a definit 
dezvoltarea durabilă drept „capacitatea unui sistem de a menţine un nivel bine definit de 
performanţă în timp, și, dacă i se impune, de a ridica acest nivel prin legăturile sale cu alte 
sisteme, fără a-și diminua potenţialul propriu pe termen lung” [10]. El a mai menţionat că 
este necesar a suprapune ecologia economiei cu cea socială și, respectiv, nevoia de a 
integra cerinţele ecologice în evaluarea activităţilor economice și sociale. Dezvoltarea 
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durabilă mai este definită ca un „proces de schimbare, în care exploatarea resurselor, 
direcţia investiţiilor, orientarea dezvoltării tehnologice și schimbarea instituţională sunt 
coordonate atât cu nevoile din viitor, cât și cu cele din prezent” [11]. 

Dezvoltarea durabilă, provenind din confruntarea societăţilor cu crizele ecologice, se 
manifestă ca o acţiune la nivelul întregii societăţi, înaintând drept cerinţă majoră ca 
principiile ecologice ale dezvoltării durabile să fie introduse în procesele economice și 
sociale globale, în cadrul unei abordări tridimensionale a problematicii dezvoltării durabile. 

Astfel, dezvoltarea durabilă este privită ca un concept foarte amplu, 
multidimensional, care include triunghiul dezvoltării durabile, și are în vedere trei aspecte 
ale dezvoltării: economice, ecologice și sociale [12]. Conform acestui concept, durabilitatea 
trebuie să fie sustenabilă simultan pe toate cele trei aspecte menţionate. Relaţiile și 
consecinţele care decurg din interdependenţa și interconexiunea dintre sistemul economic, 
cel social și de mediu, au stat la baza apariţiei triunghiului “Triple Bottom line”, numit și 
triunghiul de sustenabilitate durabilă. El arată că dezvoltarea durabilă urmărește 
maximizarea unui obiectiv unic, care poate fi realizat numai pe baza unui compromis 
dinamic între cele trei dimensiuni, care, luate împreună, contribuie la formarea „sistemului 
global”. Conform opiniei date, creșterea economică trebuie să fie însoţită atât de urmărirea 
unor obiective de calitate a mediului, dar, și de echitate a distribuţiei beneficiilor și 
costurilor pe care o anumită alocare de fonduri o poate determina. 

Interconexiunile dintre dimensiunile dezvoltării durabile sunt reprezentate în figura 1. 
 

Figura 1. Interconexiunile dimensiunilor dezvoltării durabile (Diagrama Venn).
 

Dezvoltarea durabilă în plan economic presupune diversificarea economică, accesul 
la servicii și protecţia mediului, factori necesari pentru asigurarea succesului și durabilităţii 
dezvoltării economice. În plan ecologic presupune ca principiile dezvoltării durabile a 
mediului să fie în concordanţă cu dezvoltarea în plan economic și social, să evite 
degradarea acestuia. Iar în plan social presupune asigurarea condiţiilor de viaţă la nivelul 
condiţiei umane, pentru toate localităţile și regiunile, unde este prezentă activitatea umană. 

Dezvoltarea durabilă actualmente a devenit un obiectiv strategic internaţional 
adaptat la specificul fiecărei ţări. Ea desemnează o modalitate de utilizare a resurselor 
astfel încât să satisfacă necesităţile umane simultan cu prezervarea mediului înconjurător, 
încât aceste nevoi să poată fi satisfăcute atât în prezent, cât și în viitor. 

Prioritatea este acum nu creșterea economică, ci dezvoltarea economică, socială și 
de protecţie a resurselor naturale, în condiţii de simultaneitate și intercorelare a trei 
dimensiuni. 
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Abordarea economiei circulare  
Pentru protejarea mediului, în ultimii ani a apărut conceptul de economie circulară. 
„Economia circulară” din engleză Circular economy (de asemenea: economie ciclică, 

din engleză Cyclic economy sau economie cu ciclu închis, din engleză Closed-loop 
economy) este o schimbare fundamentală a modelului tradiţional al economiei prin 
realizarea unui echilibru între economie, resurse și mediu.  

„Economia circulară este o alternativă la economia liniară tradiţională (take, use, 
dispose) în care putem folosi resursele pentru o perioadă cât mai îndelungată, extrăgând 
valoarea maximă din ele în timpul utilizării, cu posibilitatea de a restabili și regenera 
produsele și materialele la sfârșitul termenului de exploatare a fiecărui produs” [13].  

În literatura de specialitate există numeroase definiţii ale conceptului de economie 
circulară, care la rândul său pot fi sistematizate în două abordări fundamentale: 

- orientate către resurse, ceea ce presupune un ciclu închis de materiale, energie și 
deșeuri, care poate fi obţinut prin reutilizarea la nivel de produs (reparaţie sau restaurare), 
la nivel de componente (reutilizare în producţie) și la nivel de material (reciclare); [14, 15, 
16]; 

- orientate economic, potrivit căreia economia circulară este un sistem economic 
bazat pe reutilizarea materialelor și conservarea resurselor naturale, axat pe crearea de 
valori pentru oameni și economie în fiecare parte a sistemului [17, 18, 19]. 

Definiţia care combină aceste două abordări și cea mai utilizată în rândul 
specialiștilor este cea dată de experţii Fundaţiei Ellen MacArthur, conform căreia circulară 
este considerată economia cu caracter închis și recuperator, care presupune crearea unui 
ciclu de dezvoltare continuă, ce păstrează capitalul natural și îi crește valoarea sa, sporind 
randamentul resurselor prin optimizarea utilizării acestora [20]. Acest lucru sugerează că o 
economie circulară reduce sau elimină fluxurile de deșeuri și maximizează valoarea 
resurselor deja disponibile în economie prin extinderea duratei de viaţă a produselor prin 
ecodesign pentru durabilitatea, reutilizarea, repararea, distribuirea, recondiţionarea și 
reciclarea produsului. Economia circulară oferă o nouă abordare a managementului 
resurselor și deșeurilor în economie. Prin rearanjarea proceselor industriale și a modelelor 
de afaceri, resursele pot fi utilizate și restabilite în mod optim într-un sistem cu ciclu închis. 
Acest sistem își propune să realizeze un flux de resurse la nesfârșit și autoîntreţinere pentru 
a crea creșterea economică fără generare de risipă, astfel, creându-se o stare în care 
economia și societatea pot prospera folosind resursele oferite de natură, menţinând în 
același timp un echilibru constructiv în cadrul sistemului. 

 

III. Diferenţele principale dintre economia liniară  și cea circulară. specificul 
economiei circulare 

Economia tradiţională resurse-produse-deșeuri sau cea liniară nu este una 
funcţională, deoarece efectul cumulativ al acestei abordări generează disfuncţionalităţi ce 
sunt vizibile - defrișarea pădurilor, poluarea aerului și implicit încălzirea globală, 
contaminarea solului ș. a. Efectele generate de activitatea umană generează costuri 
economice și sociale majore și ar determina agravarea situaţiei pe termen lung dacă nu vor 
fi luate măsuri radicale astăzi. Dezvoltarea extensivă economică ce este examinată prin așa 
indicatori ca creșterea PIB-ului, a producţiei industriale sau darea în exploatare a 
capacităţilor de energie electrică nu este suficientă, un imperativ a devenit includerea ca 
obiective și implicit examinarea altor aspecte sociale și ecologice cum ar fi: speranţa de 
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viaţă, calitatea mediului ambiant, calitatea vieţii ș. a. Este necesar ca dezvoltarea 
economică să devină holistică, ce ar valida aspecte ecologice și sociale, fapt ce ar contribui 
la dezideratul uman cel mai important - creșterea calităţii vieţii. Calitatea vieţii include atât 
satisfacerea necesităţilor datorită produselor și serviciilor, dar și asigurarea standardelor 
înalte ecologice, menţinerea unui mediu ambiant curat, relaţii sociale armonizate. Este 
momentul oportun de a trece de la o abordare unidimensională orientată spre profit la una 
multidimensională, cu plenitudinea de provocări, dar și oportunităţi.  

Economia circulară este considerată costisitoare, sofisticată, acceptabilă pentru ţările 
dezvoltate, iar ţările subdezvoltate ar trebui să se axeze pe obiectivele creșterii economice 
liniare, ce ar aduce beneficii directe și cu eforturi mai mici. Totuși, datorită inovării, 
industriei 4.0, ,,learning curve” și efectului de scară economia circulară poate fi competitivă 
și prin prisma eficienţei economice în raport cu cea tradiţională (ex.: mașini hibride, 
electrice, energia eoliană ș. a.), dar și generează soluţii pentru ţările sărace, cum ar fi 
panelele solare pentru locaţiile ce nu au acces la reţelele de distribuţie a energiei. În același 
timp, economia circulară poate crea noi locuri de muncă datorită prelucrării deșeurilor sau 
procesării mai ,,profunde” a materiei prime, iar în condiţiile de pandemie ar reduce lanţul de 
logistică, asigurând sustenabilitatea dezvoltării economice prin regionalizare.  

Economia circulară creează un ecosistem ce favorizează crearea start up-urilor. Într-
adevăr, cercetările, inovaţiile și tehnologiile noi sunt instrumentele, platforma ce ar 
propulsa economia în bazele unor principii noi de dezvoltare echilibrată și 
multidimensională. Sigur, la etapa de lansare a economiei circulare este necesară 
intervenţia activă a statului prin stabilirea unor reguli, politici de stimulare, fapt ce ar 
permite realizarea unor obiective complexe cum ar fi: 

- instrumentarea unor fonduri speciale; 
- suport informaţional; 
- R&D; 
- promovare ș. a. 

Este necesară crearea unor mecanisme pentru implementarea acestora, controlul 
măsurilor propuse, dar și educarea, formarea a mind setului proactiv referitor la economia 
holistică și sustenabilă.  

 

IV. Efectele implementării economiei circulare 
Cele mai importante efecte ale implementării economiei circulare ar putea fi 

clasificate astfel: 

 Protecţia mediului înconjurător 
Trebuie să conștientizăm că protejarea mediului înconjurător este una dintre cele 

mai importante sarcini ale omenirii în etapa actuală. Aceasta este importantă nu doar 
pentru generaţiile actuale, dar are o importanţă deosebită și din punct de vedere a ceea ce 
lăsăm în urmă pentru generaţiile viitoare. Este necesar a conștientiza că diverse 
componente ale mediului au o implicaţie decisivă asupra umanităţii. Anume aceste 
momente au fost discutate la prima conferinţă a Organizaţiei Naţiunilor Unite pe teme de 
mediu care a avut loc încă în anul 1972 la Stockholm. La această conferinţă a fost pusă baza 
privind crearea Programului pentru mediu al Organizaţiei Naţiunilor Unite (UNEP), care 
ulterior a servit drept bază pentru înfiinţarea de ministere de mediu în multe ţări ale lumii, 
inclusiv în Republica Moldova. Fiind conștienţi că nu există o cale rapidă și ușoară spre 
sustenabilitate și că tranziţia presupune un efort colectiv din partea factorilor de decizie 
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politică, a companiilor și totodată a cetăţenilor este foarte important ca fiecare persoană să 
conștientizeze importanţa protejării mediului. 

 Utilizarea eficientă a resurselor 
Cum a fost deja menţionat, utilizarea materiilor prime, fabricarea produselor finite, 

utilizarea acestora și transformarea lor în deșeuri reprezintă modelul economiei liniare, care 
deja a demonstrat că există anumite limite. De aceea, viitorul nu poate să existe fără 
implementarea economiei circulare. Unul dintre principiile de bază ale economiei circulare 
este readucerea în ciclul de producţie a tuturor resurselor utilizate iniţial, care reprezintă 
produse secundare sau produse reciclate rezultate din prelucrarea iniţială a materiilor prime 
(figura 2). 

 

 
Figura 2. Utilizarea circulară a resurselor.

 

Acest model presupune în primul rând utilizarea complexă a materiei prime 
(producere fără deșeuri), ceea ce din punct de vedere economic este foarte eficient, 
deoarece duce la reducerea costului componentei materiei prime în produsul finit principal. 
Reciclarea produselor finite deja utilizate înseamnă necesitate de materie primă iniţială mai 
puţină. Totodată, aceasta ar genera o creștere a inovaţiilor în îmbunătăţirea tehnologiilor și 
investiţii în utilaje mai performante. 

 Responsabilitatea protecţiei mediului 
Actualmente, mediul este destul de poluat și aceasta este direct conex cu activitatea 

umană De aceea, este strict indicat ca tot umanitatea să-și asume responsabilitatea pentru 
protejarea mediului înconjurător. Luând în consideraţie că protejarea mediului reprezintă o 
problemă globală, rezultă că este necesar un efort comun depus de fiecare cetăţean 
individual, astfel ca fiecare să fie responsabil pentru a contribui la dezvoltarea durabilă. De 
la nivel de individ, la comunitate, la stat și în final, la nivel de planetă. Pentru a asigura un 
mediu curat, există diferite instrumente necesare. Rămâne doar fiecare individ în parte, 
comunitate sau ţară să decidă care din ele poate fi utilizat. Să zicem, pentru a nu arunca 
gunoiul pe jos, să se utilizeze complex și eficient resursele materiale, să se implementeze 
politici eficiente de mediu, să se utilizeze tehnologii care ar polua mai puţin mediul 
înconjurător. Fiecare dintre aceste componente și încă altele multe care ar putea fi 
efectuate în favoarea protejării mediului reprezentă un beneficiul atât pentru generaţia 
actuală, cât și pentru cele viitoare. 

Concluzii 
Modelul liniar economic de dezvoltare în condiţiile resurselor limitate și producerea 

enormă a deșeurilor a generat o situaţie critică care poate determina efecte ecologice 
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irecuperabile pentru umanitate, acest model nefiind sustenabil. Prin urmare, este necesar 
de creat un ecosistem în care relaţia om-natură să fie armonizată prin restabilirea 
echilibrului natural, circuitul firesc al naturii, iar activitatea umană să fie redimensionată 
după acest principiu, condiţie obligatorie pentru determinarea unei perspective pentru 
viitor. 

Economia circulară este un rezultat al gândirii economice ce a revoluţionat de la 
pesimismul unei societăţi suprapopulate și sărăcite ca urmare a epuizării resurselor la o 
economie echilibrată, ce abordează în egală măsură creșterea economică, problemele 
ecologice și relaţiile sociale pentru asigurarea calităţii vieţii. 

Concluzionând cele expuse, putem formula următoarea definiţie a economiei 
circulare: economia circulară descrie un model de afaceri bazat pe fabricarea / distribuţia și 
consumul de bunuri, lucrări, servicii prin reducerea, reutilizarea, reciclarea și extracţia 
materialelor. 

 

Recunoştinţă. Cercetarea este finanţată prin Programul de Stat 20.80009.0807.22 
“Dezvoltarea mecanismului de formare a economiei circulare în Republica Moldova”. 
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Summary. The firm-level competitiveness is affected by factors that impact its productivity 
levels, costs and the value added for consumers. The pace of current changes generates 
profound transformations in production, prompting manufacturing firms to quickly react to 
ensure the increased efficiency essential for their survival. At the same time, the ability of 
firms to adapt and change has become an essential element of their competitive advantage. 
Apparel manufacturing firms need today to change their production systems engaging 
methods that ensure reduction of losses at each step of the production process. Effective 
improvements can happen when firms acknowledge the need to engage specialized 
consulting services. This article presents the findings of using consulting services in apparel 
manufacturing firms in the Republic of Moldova aimed to improve production systems 
based on Lean methodology to eliminate loss, increase productivity, reduce costs, and 
increase added value. 

 

Key words: productivity, competitiveness, production systems, value added, consultancy, Lean 
Management. 

 

Rezumat. Factorii la nivel de întreprindere, care au repercusiuni asupra competitivităţii 
acesteia, sunt cei cu impact asupra nivelului productivităţii, costurilor și valorii create 
pentru consumatori. Dinamismul schimbărilor actuale generează transformări profunde în 
sfera de producere, întreprinderile fiind nevoite să reacţioneze prompt pentru a asigura un 
nivel de eficienţă sporit, care i-ar asigura supravieţuirea. Totodată, implementarea 
schimbării a devenit un element esenţial al avantajului competitiv. Întreprinderile 
producătoare de confecţii au nevoie de schimbarea sistemelor de producţie pe sisteme noi, 
bazate pe metodologii care le-ar asigura reducerea pierderilor, creșterea productivităţii și a 
eficienţei. Schimbările eficiente pot fi asigurate când întreprinderile conștientizează 
necesitatea utilizării serviciilor de consultanţă. În acest articol sunt expuse unele rezultate 
ale aplicării serviciilor de consultanţă în întreprinderile de confecţii din Republica Moldova 
în scopul perfecţionării sistemelor de producţie bazate pe metodologia Lean pentru 
eliminarea pierderilor, creșterea productivităţii, reducerea costurilor și creșterea valorii 
adăugate. 

 

Cuvinte-cheie: productivitate, competitivitate, sisteme de producţie, valoare adăugată, 
consultanţă, Lean Management. 
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Introducere 
Industria de confecţii din Republica Moldova, fiind o ramură cu o veche tradiţie și o 

gamă sortimentală destul de vastă, este pe drept considerată una din cele mai viabile 
ramuri ale industriei, care a cunoscut o dezvoltare ascendentă pe parcursul ultimilor 10 ani, 
confirmată de un ritm de creștere de la 5% la 10%. Chiar și în perioadele de criză economică 
ramura a avut capabilitatea să supravieţuiască și să reia din nou ritmul de dezvoltare 
continuă. Industria de confecţii s-a restructurat, s-a modernizat, retehnologizat și adaptat 
rapid la condiţiile schimbătoare ale mediului de afaceri. Si toate aceste schimbări au fost 
posibile datorită aplicării de către întreprinderile ramurii a diferitor servicii de consultanţă. 

Astfel, până la pandemia generată de Covid-19, industria de confecţii din Moldova  
asigura o pondere de cca. 4-5% în total industrie si cca. 14% din industria prelucrătoare a 
republicii. În anul 2018 industria de confecţii oferea locuri de munca la cca 15,8 mii 
persoane, ceea ce constituia 14,6% din numărul total de angajaţi în industria prelucrătoare 
a ţării. 

Fiind orientată spre export, ramura de confecţii asigură aproximativ a șaptea parte 
(cca. 14%) din exportul total al ţării, contribuind pozitiv la balanţa comercială, fiind practic 
unica ramură a industriei autohtone care pe parcursul multor ani asigura un volum al 
exportului ce prevala asupra importului. 

Este unica industrie amplasată uniform pe întreg teritoriul republicii, contribuind  la 
formarea bugetelor locale și dezvoltarea teritorială. 

În anul 2018, volumul producţiei fabricate a întreprinderilor de confecţii a însumat în 
total peste 2,6 miliarde lei, sau peste 5,5% din producţia industriei prelucrătoare autohtonă. 
Cu toate acestea, valoarea producţiei fabricate per angajat rămâne încă una redusă (doar 
cca. 166,4 mii lei per angajat). Situaţia dată este cauzată de ponderea înaltă a afacerilor cu 
valoare adăugată redusă, generată de forma de business care se rezumă la prestarea 
serviciilor croit-cusut (C&M) sau servicii de croit-cusut și procurarea accesoriilor (CMT) 
pentru clienţii străini. Totodată, prestarea serviciilor pentru clienţii străini generează 
exporturi semnificative, clasând această industrie printre top 10 industrii exportatoare ale 
republicii. Principalele pieţe de export pentru industria ușoară a Republicii Moldova sunt 
piaţa Italiei, Marii Britanii, Germaniei, României și Rusiei. 

Dat fiind industria orientată spre exportul de servicii pentru clienţii străini, marja 
netă medie a companiilor din industria de confecţii este una destul de mică și variază între 
2-8%. Cu toate acestea, prestarea serviciilor pentru clienţii străini rămâne încă unul din 
modelele de business destul de larg răspândit. Astăzi, peste 50% din numărul 
întreprinderilor de confecţii sunt antrenate în prestarea serviciilor pentru clienţii străini. 

Industria de confecţii la nivel mondial se confruntă cu o concurenţă foarte acerbă, 
cauzată de ţările din Asia de Est  (în special China, Bangladesh, Pakistan), Asia de Sud-Est, 
India și Vietnam, ţări cu o populaţie foarte mare care oferă braţe de muncă destul de 
numeroase și destul de ieftine. Pentru a menţine ritmul într-o industrie competitivă, 
producătorii din industria de confecţii din republică trebuie să îmbunătăţească în mod 
constant calitatea, viteza de producţie, eficienţa operaţională și transparenţa. 

Un studiu efectuat în cadrul Proiectului CEED II (Competitiveness Enhancement and 
Enterprise Development) finanţat de către USAID a demonstrat că întreprinderile de 
confecţii din Republica Moldova au un nivel de productivitate cu cca 25-30% mai mic decât 
întreprinderile din Europa Centrală. Situaţia dată este cauzată preponderent de doi factori 



 Increasing the productivity of garment manufacturers thanks to consultancy services 25 

Journal of Social Sciences  March, 2020, Vol. 3 

esenţiali: (i) nivelul modest de investiţii efectuate în modernizarea proceselor de producţie 
și (ii) nivelul încă insuficient de perfecţionare a organizării proceselor de producţie. 

În urma diferitor audituri efectuate în întreprinderile de confecţii, atât de specialiștii 
străini, cât și cei autohtoni, s-a constatat că pentru redresarea situaţiei date întreprinderile 
au nevoie de consultanţă în domeniul aplicării metodelor performante de organizare a 
producerii și de asigurare a unei valori adăugate cât mai înalte. 

 

I. Metode performante de organizare a producţiei 
În condiţiile economiei actuale, care este marcată de o turbulenţă și concurenţă de 

ostilitate foarte puternică, cert este că întreprinderile de confecţii din Moldova au nevoie de 
consultanţă pentru a fi capabile a realiza  produse sau servicii care să adauge valoare, 
satisfăcând totodată cerinţele clientului la un nivel cât mai ridicat la costuri foarte reduse și 
la un nivel înalt de calitate. Practica a demonstrat că  aceasta poate fi realizat doar prin 
implementarea unor metode destul de eficiente de organizare a producerii. Una dintre 
aceste metode este metoda de producţie fluentă cunoscută sub denumirea de Lean 
Management. Această metodă este centrată pe eliminarea tuturor pierderilor pe întreg 
lanţul valoric și în toate procesele din întreprindere. Ea presupune analiza tuturor 
proceselor interne din punct de vedere al valorii adăugate și al pierderilor, adică a acelor 
acţiuni care fie adaugă valoare, fie crește costul. 

Conceptul Lean Management poate fi considerat ca o evoluţie a unor concepte de 
producţie, perfect corelate cu condiţiile în care se dezvoltă întreprinderile secolului al XXI-
lea [1]. 

Lean se bazează pe filozofia, conceptele și instrumentele Sistemului de Producţie 
Toyota (TPS). Totuși, totul a început în anul 1913 de la modelul de asamblare în flux a 
faimosului model de automobil T elaborat de Henry Ford. Înţelegând că "timpul înseamnă 
bani" și că o viteză mare pe flux generează un profit mai mare, Henry Ford a lansat o nouă 
organizare a producerii. 

În anii ´90, doi profesori universitari din US și UK, Jim Womack și Dan Jones, în 
studiul ″Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation″, au prezentat 
rezultatele unei evaluări efectuate în industria auto în baza căreia au concluzionat 
că Toyota realmente îi surclasează pe ceilalţi jucători de pe piaţă în ceea 
ce privește performanţele: productivitate, costuri, calitate și livrare. După o analiză 
aprofundată ei au realizat că toate instrumentele și tehnicile folosite de Toyota sunt de fapt 
universale și pot fi aplicate în orice industrie. Lean nu se axează pe procesele individuale, ci 
îmbunătăţește întregul flux de valoare [2]. 

Conceptul fundamental al Lean Management constă în eliminarea risipei.  
Inginerul și managerul Taiichi Ohno de la Toyota Motor Corporation, considerat ca 

unul dintre combatanţii cei mai aprigi ai risipei existente în procesele interne ale 
întreprinderii, a definit șapte principii ale risipei: Supraproducţie, Stocuri, Transport, 
Așteptare, Refaceri/Rebuturi, Mișcare și Supraprocesare [3]. Iar mai recent a început a se 
vorbi de a 8-a formă de risipă: Risipa de Inteligenţă, Aptitudini, Talent. 

Practica a demonstrat - concentrarea doar pe utilizarea tehnicilor și instrumentelor 
specifice strategiei Lean, fără înţelegerea modului diferit de management, care susţine în 
timp eficacitatea acestor instrumente nu va asigura succesul. De aceea, Managementul Lean 
înseamnă managementul învăţării, fapt care asigură rezultatele așteptate. Managementul 
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Lean se bazează pe managementul PDCA (Plan-Do-Check-Act), metodă știinţifică, iar știinţa 
înseamnă multă muncă. 

Lean este o schimbare de strategie care durează, ceea ce înseamnă, în primul rând, o 
schimbare de cultură și nu utilizarea doar unei serii de instrumente. 

Lean implică toţi angajaţii, dar trebuie promovat și susţinut, în primul rând, de top 
management. Tehnicile avansate trebuie aplicate doar când este asigurat un anumit nivel 
de  stabilitate operaţională: munca standardizată, echipamente care funcţionează, calitate 
înaltă, furnizori stabili. Un foarte bun punct de început se consideră organizarea locului de 
muncă bazat pe aplicarea tehnicii celor 5S (Sort, Set, Shine, Standardize, Sustain sau Sortare 
engl. sau Setare, Strălucire, Standardizare, Menţinere ro) [4]. Metodologia 5S descrie modul 
în care ar trebui să fie organizate locurile de muncă pentru a atinge eficienţa și eficacitatea 
cea mai înaltă. 

În industria de confecţii, la fel ca și în alte industrii, eficienţa operaţională și 
reducerea costurilor pot fi obţinute prin următoarele mijloace: 

 

 eliminarea pierderilor, incluzând, dar fără a se limita la pierderea de timp, 
aporturile excesive de materii prime și defectele prevenibile; 

 reducerea timpilor de îndeplinire a operaţiilor și a ciclului de producţie; 
 reducerea stocurilor în fiecare etapă de producţie; 
 îmbunătăţirea productivităţii forţei de muncă; 
 optimizarea utilizării echipamentului și a spaţiului [5]. 

 

Implementarea Lean Managment în industria de confecţii necesită adoptarea culturii 
Lean și utilizarea instrumentelor specifice. Activităţile care ar adăuga valoare reprezintă 
orice activitate ce ar transforma materia primă în produsul dorit de client, iar pierderile și 
risipa ar trebui eliminate la toate nivelurile, de la reducerea muncii în timpul procesului la 
reducerea costurilor de producţie și  a pierderilor de timp în general. 

Practica a demonstrat că metodele de organizare optimală a fluxurilor de producţie 
au fost utilizate de multe dintre cele mai importante fabrici de confecţii din lume pentru a 
eficientiza și optimiza ciclul de producţie din cadrul fabricii. Optimizarea fluxurilor de 
producţie, organizarea corectă a locurilor de muncă a generat o creștere substanţială a 
productivităţii muncii, iar standardizarea proceselor a generat reducerea pierderilor de timp. 

II. Unele rezultate ale consultanţei externe pentru creșterea productivităţii  și 
eficienţei în industria de confecţii din Moldova 

Auditurile tehnice au demonstrează că fabricile de confecţii din Moldova rămân în 
urmă la capitolul eficienţă și productivitate cu estimativ cca.30% comparativ cu competitorii 
din Europa Centrală. Mai mult ca atât, puţine fabrici implementează automatizări și 
elemente de producţie sustenabila, cum ar fi responsabilitatea socială, reducerea deșeurilor 
și eficienţa energetică. Conform studiului Mckinsey, la raportul optim între cost, 
conformitate și capacitate, care sunt factorii definitorii pentru modelul de sourcing în Asia, 
tot mai mulţi clienţi internaţionali din confecţii vor include în viitorul apropriat 
automatizarea, proximitatea de piaţă (eng. nearshoring) și sustenabilitatea ca factori-cheie 
suplimentari în luarea deciziei de sourcing și producţie [6]. 

Pentru îmbunătăţirea și eficientizarea procesului de producere, este necesară 
implementarea de către fabrici a unor programe de creștere a eficienţei procesului de 
producere și productivităţii. Deseori fabricile nu sunt capabile să inoveze din interior, 
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neavând cunoștinţele și capacităţile proprii. Astfel, consultanţa externă consolidează efortul 
fabricii și accelerează adoptarea schimbărilor în procesul de producţie.  

Un program de consultanţă complex, denumit convenţional SMART (Streamline 
Manufacturing, Accountability, Resource Efficiency and Transparency eng. sau 
Îmbunătăţirea Manufacturii, Responsabilităţii, Eficienţei Resurselor și Transparenţei ro.) 
(figura 1), a fost dezvoltat ca să soluţioneze în complex zonele slabe în fabricaţia de 
confecţii, abordând mai multe zone intrinsece, cum ar fi productivitatea, eficienţa resurselor 
de producere, responsabilitatea socială. 

Obiectivele specifice ale Programului de consultanţă SMART sunt sporirea eficienţei 
și productivităţii, reducerea timpului de pregătire și execuţie (eng Lead și Output Time), 
reducerea produsului în curs de execuţie (în linie), îmbunătăţirea calităţii produsului finit, 
precum și îmbunătăţirea practicilor de producere spre o fabricaţie cu valoare adăugată mai 
înaltă. 

Implementarea Programului SMART într-un grup pilot de 22 întreprinderi de 
confecţii din Moldova, în perioada 2015-2019, a demonstrat o creștere în medie a 
productivităţii cu 20-25%. 

Consultanţa a fost livrată de experţi internaţionali în producere și sisteme de calitate 
din Germania. Programul a demonstrat și un impact indirect asupra celor 4,300 angajaţi, 
prin creșteri de salarii. Contextul ”Până la” și ”După” a fost captat pentru fiecare măsură de 
îmbunătăţire și comparat cu indicatorii de performanţă pe zone. 

Un loc aparte în acest program revine îmbunătăţirii proceselor de producţie, reducerii 
pierderilor și creșterii eficienţei în baza implementării instrumentelor din Lean 
Management. Intervenţiile au fost efectuate pe următoarele arii: 

1. Omul (mâna). Analiza mișcărilor operatorilor pentru a evalua metodele de lucru, 
precum și propunerea de măsuri pentru a elimina mișcările redundante. Mai puţine mișcări, 
în combinaţie cu noi metode de producere și instruirea la linie a operatorilor generează 
viteză și productivitate mai înaltă a operatorilor cu până la 20-25%. 

2. Mașina (utilajul). Operatorii manevrează mai încet decât norma cu mașinile de 
cusut. Instruirea la locul de muncă a operatorilor și implementarea instrumentelor pentru 
economie de timp sporește ratele de productivitate și reduce ciclul de producere. 

3. Spaţiu.  Fluxurile de producţie sunt configurate deseori ineficient, iar sistemele 
pentru transportarea articolelor în curs de execuţie sau a produsului finit sunt slab 
dezvoltate. Îmbunătăţiri ale organizării liniei de producere și a sistemelor de transport 
intern pot genera o creștere a productivităţii cu până la 10%. 

4. Timp. Utilizarea noilor tehnologii de determinare a normelor de timp și aplicarea 
studiilor de timp reduc cu succes ciclul de producţie. 

Pentru a obţine rezultatele scontate a fost acordată consultanţă întreprinderilor de 
confecţii în următoarele domenii (figura 2). 

1. Organizarea locului de muncă. Auditul productivităţii a demonstrat că organizarea 
locurilor de muncă și amplasarea mașinilor de cusut rămân practic neschimbate în cadrul 
întreprinderii, indiferent că se schimbă modelele fabricate. Experţii internaţionali au ajutat 
fiecare fabrică să organizeze individual locurile de muncă. Au fost implementate anumite 
ajustări ale meselor de lucru (înălţime și lăţime) și îmbunătăţirea organizării fluxului de 
producere, inclusiv instalarea corpului de iluminat deasupra fiecărui loc de muncă al 
operatorului. 
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Figura 1. Programul de consultanţă SMART propus și implementat în întreprinderile 
de confecţii din Moldova. 

 

 
Figura 2. Ariile în care a fost acordată consultanţă pentru creșterea productivităţii în 

fabricile de confecţii. 
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2. Organizarea fluxului de producere. Consultanţii au setat fluxurile de producţie 
conform ordinii de îndeplinire a operaţiilor tehnologice pentru fiecare articol în parte, ceea 
ce a generat minimizarea timpului pentru manipularea produsului, reducerea ciclului 
operaţional și a oboselii operatorului. Fluxurile au devenit destul de flexibile, ceea ce a 
contribuit la organizarea acestora destul de eficientă. Reorganizarea fluxurilor de producţie 
a contribuit la reducerea timpului de transportare, a duratei ciclului de producţie și a sporit 
productivitatea.  

3. Procesul de producţie. Consultanţii au îmbunătăţit calitatea operaţiilor tehnologice 
în fabrică, inclusiv procesul de asamblare a articolelor. Au propus recomandări și au 
demonstrat video instructive pentru a spori capacităţile tehnologice, iar instruirea la locul 
de muncă a permis corectarea tehnicilor de execuţie de către operatori, inclusiv prin 
implementarea  de noi metode de execuţie. Au fost efectuate și instruiri pentru tehnicieni 
cu scopul de a optimiza mișcările care au contribuit la optimizarea timpului de îndeplinire a 
operaţiilor.  

4. Controlul calităţii. Au fost propuse și implementate sisteme aleatorii de control al 
calităţii, care sunt mai eficiente decât testarea și verificare standardizată pe linie.  

5. Studierea timpilor de producere. Tehnologii fabricilor au fost instruiţi pentru a 
efectua studii eficiente ale timpului de muncă, pentru a măsura timpii de producere pentru 
operator conform metodologiei REFA care ia în consideraţie timpii necesari operatorului 
pentru înclinarea înainte și înapoi, calcularea timpilor morţi etc. 

6. Evaluarea  performanţei. Graţie consultanţei acordate, întreprinderile au dezvoltat 
și au implementat cu succes un set de indicatori pentru măsurarea și monitorizarea 
indicatorilor-cheie de  performanţă, printre care pot fi menţionate minute standard, 
eficienţa operatorului și productivitatea muncii. 

Pentru a maximiza impactul consultanţei în îmbunătăţirea organizării producerii, 
eficienţei utilizării resurselor, creșterii productivităţii, s-a insistat ca aceasta să fie corelată 
cu investiţii în creșterea performanţei tehnice a întreprinderii ce ar contribui la 
modernizarea utilajelor și tehnologiilor de fabricaţie. 

Inovaţiile tehnologice sunt factorii-cheie ai dezvoltării lanţului valoric de producere 
în confecţii și avansarea proceselor de producere. Este necesară accelerarea digitalizării 
proceselor pe toate fazele de producere a confecţiilor de modă, de la mașini performante și 
speciale, CAD/CAM, la automatizări și virtualizarea confecţionării tiparelor. Necesităţile de 
automatizare a fabricilor din Moldova din industria de confecţii cu tehnologii performante 
depășesc $30-50 milioane, care trebuie stimulate prin programe de finanţare de lungă 
durată și cu cost redus cum ar fi linii de finanţare bancară, capital de risc, garanţii de stat 
pentru finanţări internaţionale.  

Din cauza marjelor de profit joase și a dobânzilor înalte la credite, întreprinderile de 
confecţii din Moldova investesc doar modest în modernizarea tehnico-tehnologică. În 2017, 
valoarea medie a investiţiilor a constitui 420,000 lei (cca 25,000 dolari SUA) pe 
întreprindere, iar in 2018 aceasta s-a ridicat la 872,700 MDL, adică, s-a dublat faţă de anul 
2017. Companiile investesc tradiţional doar în mașini lineare pentru creșterea numărului 
locurilor de muncă și mai puţin în inovaţii și automatizări, care susţin îmbunătăţirile de 
productivitate, eficienţă și calitate. Investiţiile în echipamente noi reduc din dificultăţile 



30 M. Gheorghiţa, D. Nistor  

Journal of Social Sciences  June, 2020, Vol. 3 

tehnice și intensitatea muncii, sporesc eficienţa și calitatea, scurtează ciclul de  producţie și 
realizează valoare adiţională. 

Programul de consultanţă SMART prevede si stimularea investiţiilor în utilaje și 
tehnologii moderne prin granturi în co-finanţare cu fondurile întreprinderilor-beneficiare. 
Pe parcursul anilor 2016-2019, au fost acordate granturi în valoare de 291,000 dolari SUA 
pentru 20 fabrici, care au co-investit peste 631,600 dolari SUA (sau 210% în raport cu 
fondul de granturi) în peste 200 unităţi de utilaje performante (figura 3). 

 

Figura 3. Investiţii efectuate în modernizarea tehnico-tehnologică a întreprinderilor 
de confecţii din Moldova pe parcursul perioadei 2016-2019 în cadrul programului SMART. 

 

Investiţiile prioritare au fost direcţionate pentru procurarea: 
- sistemelor CAD (Computer-Aided-Design), inclusiv softuri de design;  
- sistemelor automatizate de croire; 
- mașinilor speciale pentru coaserea semiautomată a buzunarelor, butonierelor; 

pentru efectuarea punctului ascuns ș.a.; 
- mașinilor de brodat și imprimeuri pentru sporirea valorii adăugate a produsului 

finit. 
Investiţiile efectuate au rezultat în sporirea gradului de automatizare,  productivitate, 

calitate și eficienţă a producerii, s-au redus pierderile (materii prime și accesorii). Pentru a 
stimula investiţiile în aceste inovaţii și automatizări, fabricile au fost asistate să viziteze 
expoziţia Texprocess în Germania, specializată pe utilaje și tehnologii pentru textile și 
confecţii,. Aceasta a permis producătorilor să ia cunoștinţă de ultimele tehnologii și să 
selecteze utilajele care le-au permis efectuarea modernizărilor necesare. 

 

Concluzii 
Industria de confecţii din Republica Moldova, fiind o industrie-cheie, pentru a face 

faţă concurenţei destul de acerbe care se atestă pe plan mondial, necesită implementarea 
metodelor moderne de organizare a producerii bazate pe instrumentele Lean Managenet. 
Aceste instrumente sunt bazate pe eliminarea pierderilor la toate fazele proceselor de 
producţie ale întreprinderii cu scopul de a reduce costurile și de a crea valoare pentru 
clienţi. 

Producătorii de îmbrăcăminte ar putea avea de câștigat din implementarea 
metodologiei de fabricaţie Lean. Practica a demonstrat că întreprinderile de confecţii 
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necesită asistenţă consultativă în implementarea acestor metode performante de organizare 
a producerii. 

Fiecare antreprenor  individual, în baza efectuării unui audit al sistemului de 
producţie, dar și al sistemului financiar, va stabili dacă trecerea către fabricaţia Lean are 
sens pentru afacerea sa. Efectuarea auditului sistemului de producţie va fi posibilă doar prin 
implicarea experţilor din domeniu, care vor determina modul de implementare a 
metodologiei Lean, luând în consideraţie specificul întreprinderii. Important de înţeles că în 
implementarea noilor metode de organizare a producerii, de eliminare a pierderilor și de 
creștere a valorii trebuie să fie implicat întreg colectivul întreprinderii. Implementarea Lean 
Management în întreprinderile de confecţii necesită abordarea unei noi culturi a producerii. 
Și în acest domeniu întreprinderile necesită consultanţă. Iar discuţiile cu privire la orice 
schimbări sistematice la nivel de întreprindere ar trebui să fie foarte deschise, deoarece 
implicarea personalului la toate nivelurile întreprinderii, de la directori la operatori de linie,  
este esenţială pentru succesul oricărei iniţiative de schimbare.  

Se recomandă  implicarea consultanţilor internaţionali, care, în combinaţie cu 
experţii locali, localizează într-o manieră eficientă și pe înţelesul managerilor fabricii cele 
mai bune practici internaţionale. Vizitele de studiu la fabrici similare de succes din regiune 
pentru top manageri susţin implementarea noilor metode de sporire a productivităţii. Acest 
tip de consultanţă se recomandă pentru întreprinderi mari de producere care 
confecţionează pentru clienţi străini, precum și pentru întreprinderi de talie medie care 
produc sub marca proprie. 

În concluzie, obiectivele întreprinderilor de confecţii orientate către eliminarea 
sistematică a pierderilor pentru o productivitate crescută și o producţie îmbunătăţită acum, 
după perioada de pandemie, mai mult ca oricând  sunt necesare pentru a asigura un nivel 
sporit de competitivitate, a menţine clienţii existenţi și a atrage alţii noi. 
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Abstract. This paper deals with the livelised cost of electricity from gaseous biofuels, such 
as biogas and bio-syngas, produced from biodegradable waste, using different technologies 
(internal combustion engines, gas turbine, fuel cells) at different capacities in the 
conditions of the Republic of Moldova, in case of non-use and use of thermal energy. The 
levelized cost of electricity was compared with the levelized energy supply tariff. Thus, it 
was demonstrated the feasibility of electricity production from biogas using internal 
combustion engines at any installed power, gas turbines with installed power starting from 
hundreds of kW and high power fuel cells, and the use of the bio-syngas for energy 
production is attractive in internal combustion engines and gas turbines with power greater 
than 1 MW. The technology of internal combustion engines proves to be more attractive, 
compared to gas turbine and fuel cells installations. 

 

Keywords:  livelised costs of electricity energy, gaseous biofuels, biogas, bio-syngas. 
 

Rezumat. În acest articol este determinat costul nivelat al energiei electrice produse din 
biocombustibili gazoși, precum biogazul și bio-singazul, produse din deșeuri 
biodegradabile, utilizând diferite tehnologii (motor cu ardere internă, turbine cu gaze, pile 
de combustie) la diferite capacităţi, fără valorificarea energiei termice și cu valorificarea 
parţială a ei, în condiţiile Republicii Moldova. Costul nivelat al energiei electrice produse a 
fost comparat cu tariful nivelat de furnizare a energiei electrice. Astfel, a fost demonstrată 
fezabilitatea producerii energiei electrice din biogaz, utilizând motoare cu ardere internă de 
orice capacitate, turbine cu gaze cu puteri instalate ce încep de la câteva sute de kW și pile 
de combustie de puteri mari, iar producerea energiei electrice din bio-singaz este atractivă 
în cadrul motoarelor cu ardere internă și turbine cu gaze de puteri mai mari de 1 MW. 
Tehnologia motoarelor cu ardere internă se dovedește a fi mai atractivă comparativ cu 
turbinele cu gaze și pilele de combustie. 

 

Cuvinte-cheie: cost nivelat al energiei electrice, biocombustibili gazoși, biogaz, bio-singaz. 
 

 Introduction 
The challenges of the last decade related to climate change [1], security of energy 

supply, including electricity, in the context of importing of about 75% consumed electricity 
[2], the Republic of Moldova requires a profound change in terms of energy sources, how 
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energy is delivered and consumed and require the search for alternative solutions to meet 
energy needs. Our country needs such a change, by promoting distributed production 
energy sources, as well as renewable energy sources. 

Our country being one with an agricultural based economy denotes the abundant 
existence of biomass, so the generation of energy from gaseous biofuels, produced from 
biodegradable waste, by applying modern technologies, could be one of the solutions, all 
the more so because the regional distribution of biodegradable waste allows this [3]. 

This paper deals with an analysis of economic performance of  internal combustion 
engines technologies (MAI), gas turbine (ITG) and fuel cells (FC) for the energy generation 
from biogas and silas, produced from biodegradable waste, by assessing the levelized cost 
of electricity (CNAE) in the conditions of the Republic of Moldova. For this, the static-
equivalent model of expenditure determination [4 - 6] will be used and the results will be 
compared with the levelized electricity supply tariff. 

 

1. Calculation methodologies and common parameters considered  
The basic criterion in assessing the competitiveness of energy sources, as a rule, is 

the minimum levelized cost of energy produced during the study period. The cost of 
produced electricity will be determined by reporting all the expenses recorded during the 
study period, expressed in present value, CTA, to the total present volume of the energy 
produced, ETA.  

It is proposed to analyse the cost of energy produced in the thermoelectric power 
plant (CTE) and in the cogeneration regime (CET). For the energy produced in cogeneration, 
its cost is determined based on the remaining expenses method [4 - 6]. 

The uncertainty, of the initial data in the calculations, is provided, by considering 
two scenarios: the optimistic (-) and the conservative scenario (+). 

The first scenario contains initial data leading to a minimum possible cost for the 
analyzed technology and the second scenario - with data leading to a maximum cost. 

In the calculations, a series of common parameters was accepted for all the 
considered technologies: 
- Duration of study. For the technologies of energy production, the life span is 7 and 25 
years. In the calculations, a single study duration was accepted for all technologies, equal 
to 15 years, provided for by the methodology for determining the tariffs for energy from 
renewable sources. 
- Capacity factor. In the calculations, for all the technologies, it was considered the same 
duration of use of the maximum electric power, of 5,000 h·year-1 (TM,W), and in using heat 
case it is considered that it will be produced for a duration of 2,000 h·year-1 (TM,Q). 
- Low heat value of fuels was accepted an average value for biogas: 18-22 MJ·m-3 and for 
syngas - 4-6 MJ·m-3. 
- The annual discount rate for all technologies is 12%. This rate represents the weighted 
average value of the cost of the capital involved: 65% bank loan at the 8% rate and 35% 
equity at the 20% rate. 
- The cost of thermal energy at the reference source is an important indicator on which the 
cost of produced electricity depends on cogeneration. In order not to disadvantage one of 
produced energies, its cost was accepted at the level of 90 Euro·Gcal-1 in the reference year 
for the units with powers of up to 100 kW, a tariff of 70 Euro·Gcal-1 for powers of up to 500 
kW, 50 Euro·Gcal-1 for powers up to 1000 kW and 40 Euro·Gcal-1 for powers over 1,000 kW. 
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These values correspond to the current tariff in national public thermal networks [7 - 10], 
for which an annual rate of evolution of 0.7% was accepted.  
- The levelized costs of biofuels, used for energy production, are prezented in Table 1 for 
biogas and in Table 2 for biosyngas. 

 

Table 1 
Levelized cost of biogas, Euro·thousand m-3 

Installed power, kW 50 100 500 1000 5000 
LCObiog - 154,93 94,81 72,95 67,47 55,17
LCObiog + 264,56 190,09 123,07 106,55 84,21

 

Table 2 
Levelized cost of biosyngas, Euro·thousand m-3 

Installed power, kW 50 150 7500 1300 
LCOsing - 205,08 175,56 139,25 110,5 
LCOsing + 285,83 244,64 194,7 168,2 

 

2. Technologies considered to use gaseous biofuels 
Gaseous fuels are very convenient to use in energy production plants. First of all, 

their state of aggregation allows their transport from the collection container to the energy 
installation without making a significant effort, it is sufficient to install a pipe with a tap at 
the end. Second, the complete chemical combustion of these fuels offers an advantage over 
solid and liquid fuels, which require intervention to remove ash and slag, resulting from the 
combustion process. In view of the above, an important conclusion emerges: gaseous 
biofuels can be used in a wide variety of installations based on various technologies. 

The modern society needs four forms of energy: thermal energy for heating homes, 
electricity for supplying electric receivers, fuels for preparing food and fuel for 
transportation. Biogas and syngas can meet any of these needs. Following, briefly there will 
be presented the possible facilities for their use for energy purposes. 

In this paper, technologies for the use of biogases will be considered for the purpose 
to produce energy: the internal combustion engine, the fuel cells and gas turbine 
installations. Once the obtained gases are clean fuels, it would be appropriate to analyze 
their use also in cogeneration plants, for the technologies considered. 

The internal combustion engine is the most attractive, accessible and proven 
technology for the conditions of the Republic of Moldova. The unitary powers of these 
installations are available in a very wide range, from tens of kW to thousands of kW. 

Biogas and syngas can be introduced into the cylinders of the plant, where the 
ignition of the fuel takes place. The explosion produced causes the moving of pistons - 
rotational motion, which is transmitted to the shaft of the electric generator. 

A gas turbine is a thermal turbine, which uses the enthalpy drop of a gas or gas 
mixture to produce by means of blades that rotate around an axis a quantity of mechanical 
energy available at the turbine coupling. The gas turbine is also known as the gas turbine 
installation. Gas turbines are a mature technology for power generation, with capacities 
ranging from a few kW to tens of MW. They allow the use of different types of fuels, even 
their combined use. 

Still a modern cogeneration technology, it is based on the use of fuel cells. In this 
case, the biogas is continiously introduced into the compartment from the anode, and the 
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oxidant, the atmospheric oxygen, continuously supplies the compartment located on the 
cathode side. At the level of the electrodes an electrochemical reaction takes place, after 
which the electric current is produced. The heat dissipated by the battery can be used to 
heat the water. This technology is still expensive but still promising. With its cheapness, in 
the future it can get a very wide use. 

 

3. Technical-economic parameters of biofuel technologies 
Technologies for using biogas 
For cogeneration plants (CET) with MAI the investments range are between 820 and  

2,100 Euro·kW-1 [11 - 15], the biogas purification system is at the level of 500 Euro·kWel 
[16]. These power plants are an electric efficiency of about 28÷43 % [11, 13 - 19], operating 
and maintenance expenses were accepted at 4÷5.5 % [18-22], the capacity degradation rate 
of production, as well as the annual increase rate of fuel consumption, according to the 
analysis of the evolution of these indicators at the existing plants, constitutes about 0.5%, 
as are presented în Table 3. 

 

Table 3 
Indicators used in calculation of cost of energy produced in the CET with MAI 

Power, kW 
Indicators

isp, Euro·kW-1 ηel , % ηgl , % kO&M, % TM,W, h·year-1 TM,Q, h·year-1

< 50  1 540 - 2 
100 

26-30 56-67 4,0-5,5 5 000 
2 000

50-100 1 475 – 1 
860 

31-40 77-85 4,0-5,5 5 000 
2 000

100-500 1 100 – 1 
400 

34-37,5 84,6-86,4 
4,0-5,5 

5 000 
2 000

500-1000 980 – 1 270 32,2-40,2 78,3-86,6 4,0-5,5 5 000 2 000
> 1000 820 – 1 150 37-40,5 76,7-87,8 4,0-5,5 5 000 2 000

 

In the case of ITG, the investments vary between 800 and 2 250 Euro·kW-1 [11 - 15], 
the electric efficiency between 22 and 34%, and the global one, in the case of cogeneration 
- between 59 and 86% [11-19, 23, 24], operating and maintenance expenses are considered 
at the level of 5-6% of the investment, Table 4. 

 

Table 4 
Indicators used in calculation of cost of energy produced in the CET with ITG 

Power, 
kW 

Indicators
isp, Euro·kW-1 ηel , % ηgl , % kO&M, % TM,W, h·year-1 TM,Q, h·year-1

< 50  1 650 – 2 
250 

22 - 28 59 - 62 5- 6  5 000 
2 000

50-100 1450 – 2 
000 

23 - 30 60 - 66 
5- 6

5 000 
2 000

100-500 1250 – 1750 24 – 31 62 - 72 5- 6 5 000 2 000
500-1000 1000 – 1500 24– 32 64 -78 5- 6 5 000 2 000
> 1000 800 – 1 200 26 - 34 66 -86 5- 6 5 000 2 000

 

For fuel cells an investment of 3,600 - 6,000 Euro·kW-1 has been identified [11 - 15, 
25, 26], the electric efficiency has values between 30 and 45%, and the global one, in the 
case of cogeneration - between 70 and 85% [11 - 19], the operating and maintenance 
expenses are considered at the level of 3.6 - 4.5% of the investment, Table 5. 
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Table 5 
Indicators used in calculation of cost of energy produced in the CET with FC 

Power, 
kW 

Indicators
isp, Euro·kW-1 ηel , % ηgl , % kO&M, % TM,W, h·year-1 TM,Q, h·year-1

< 50  5 000 - 6 
000 30 - 35 70 - 75 3,6 – 4,5 5 000 2 000 

50-100 4720 – 4 
900 33 - 38 73 - 77 3,6 – 4,5 5 000 2 000 

100-500 4 440 – 4 
600 35 – 40 75 - 80 3,6 – 4,5 5 000 2 000 

500-1000 3 900 – 4 
250 36 – 43 78 -83 3,6 – 4,5 5 000 2 000 

> 1000 3 600 - 3 
800 38 - 45 80 -85 3,6 – 4,5 5 000 2 000 

 

Technologies for using syngas 
In the case of MAI operating on the syngas, common values for electrical efficiency, 

between 25 and 30%, with a global one, in the case of cogeneration, of 70-80% [11, 13-21], 
operating and maintenance costs of 10-15 Euro·MWh-1 [16-21] and the cost of the 
investment varying from 550 up to 1,900 Euro·kW-1 [11, 13-16, 20]. 

ITG involve investments of about 550 - 1,700 Euro·kW-1 [11, 13-16], can develop an 
electric efficiency of 30-35% and a global one, in the case of cogeneration, of 70-80%, 
operating and maintenance expenses constitute about 10-15 Euro·MWh-1 [19-24].  

FC, being a young technology and at an early stage of commercialization, have a 
higher investment value, compared to ITG and MAI. In the case of syngas using, the same 
costs are admitted as in the case of biogas using. 

 

4. The levelized cost of energy produced from gaseous biofuels 
Electricity produced from biogas has different values, both for the same technology 

applied to different values of installed power, as well as produced by different 
technologies, as it is shown in Table 6. 

 

Table 6 
 Cost of electricity produced from biogas in MAI, ITG and FC, cEuro / kWh 

Installed 
power 

50 kW 100 kW 500 kW 1000 kW 5000 kW 
CTE CET CTE CET CTE CET CTE CET CTE CET 

MAI 
CNAEbiog - 15,16 11,62 10,15 6,55 7,87 5,62 6,91 5,53 5,71 4,96 
CNAEbiog + 30,54 28,32 20,86 11,12 13,69 11,12 12,46 10,78 9,32 8,77 

ITG 
CNAEbiog - 17,15 14,18 11,79 9,31 9,53 8,15 8,01 7,33 6,30 5,61 
CNAEbiog + 34,99 31,22 26,06 22,43 17,96 16,02 14,89 13,87 11,74 10,72 

FG 
CNAEbiog - 27,71 25,62 22,49 19,38 21,02 18,57 18,41 17,66 16,62 15,60 
CNAEbiog + 43, 41,29 33,13 30,15 27,68 25,18 24,32 23,26 21,14 20,09 

 

MAI is supplied with biogas product in the volume digestion which provides the 
required volume of gas to supply the electric generator with considerable power. For this 
technology there is a variation of electricity costs from 5.71 cEuro·kWh-1 for 5 MW power up 
to 30.54 cEuro·kWh-1 for 50 kW power, in case of non-thermal energy use and from  
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4.96 cEuro·kWh-1 up to 28.32 cEuro·kWh-1, for the same powers, but in case of partial 
recovery of thermal energy, in CET. 

ITG is less attractive compared to that of MAI. For this technology there is a variation 
of electricity cost from 5.61 cEuro·kWh-1 for high powers up to 31.22 cEuro·kWh-1 in case of 
partial recovery of the thermal energy and the value between 6.3 and 34, 99 cEuro·kWh-1 in 
case of non-use of thermal energy. 

The data obtained allow us to observe that the production of energy with fuel cells 
leads to an average leveled cost of about 16.62 cEuro·kWh-1 (electricity production only) 
and 15.60 cEuro·kWh-1 (cogeneration) - in the optimistic scenario for 5 000 kW. In the 
conservative scenario, the average level cost of  electricity produced results at a level of 
21.14 (electricity only) and 20.09 cEuro·kWh-1 (cogeneration), all for the same power. 

The cost of electricity produced by syngas through the technologies considered, 
being similar to those of biogas recovery, is presented in Table 7. 

MAI being a mature technology has low investment costs, but due to the low heat of 
syngas, the cost of electricity produced within it is quite high. Thus, we observe an average 
cost of electricity ranging from 19.64 cEuro·kWh-1 for powers of 1 300 kW in case of partial 
recovery of the thermal energy in the conservative scenario, up to values of 69.03 
cEuro·kWh-1 for powers of 50 kW for the conservative scenario. In the case of non-use of 
thermal energy, the cost of electricity is higher ranging from 21.71 to 73.73 cEuro·kWh-1 for 
the same scenarios and powers. 

 

Table 7 
 Cost of electricity produced from syngas in MAI, ITG and FC, cEuro / kWh 

Installed 
power 

50 kW 150 kW 750 kW 1300 kW 
CTE CET CTE CET CTE CET CTE CET 

MAI 
CNAEsing - 44,29 40,15 37,21 33,05 27,41 25,64 21,71 19,64
CNAEsing + 73,73 69,03 64,38 58,61 50,96 47,92 42,83 39,08

ITG 
CNAEsing - 38,20 35,07 32,01 30,28 23,78 24,85 19,05 18,43
CNAEsing + 62,39 59,10 54,16 52,99 43,12 47,31 36,43 36,24

FC 
CNAEsing - 53,05 53,13 43,65 42,44 31,99 32,08 26,96 26,52
CNAEsing + 79,51 79,53 64,75 62,66 49,51 49,13 41,73 40,87

 

ITG appear to be more attractive compared to syngas MAI, the data obtained show 
that at 1.3 MW, the single-source ITG can produce electricity at a cost of 18.43 cEuro·kWh-1 
in cogeneration regime and 19.05 cEuro·kWh-1 without using the heat. 

FC also in the case of the conversion of the syngas into electricity proves to be less 
attractive, the costs being significant - with an average value level of approx. 26.96 
cEuro·kWh-1 (CTE) and 26.52 cEuro·kWh-1 (CET) - in the optimistic scenario for 1.3 MW. 

 

5. Comparative analysis of the obtained results 
The comparability of results, as well as investment projects, implies the assurance of 

similar conditions, which meet the same comparison criteria [5]. Thus, in order to ensure 
the comparability of electricity cost produced from biogas and syngas with that of 
electricity tariff supply, there are considered levelized costs of energy, and the levelized 
supply electricity tariff (CNATW) for the same period. 
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Analyzing the evolution of supply electricity tariff for the last 15 years, [28], as they 
are presented in Table 8, it is observed an increase of 5,67%·year-1, for monetary units 
expressed in Euro·kWh-1. Maintaining this evolution for a period of 15 starting with 2020, it 
obtains a  
17.24 cEuro·kWh-1 levelized supply electricity tariff from the medium voltage public grid. 

 

Table 8 
Dynamics of the supply electricity tariff in the Republic of Moldova 2004-2018 

Year  u.m. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Real cost bani·kWh-1 74,00 74,00 74,00 84,14 107,81 115,00 133,80 145,72 155,96 160,00 156,86 167,76 195,28 193,77 193,77
Model cost bani·kWh-1 68,04 73,60 79,62 86,13 93,16 100,78 109,01 117,92 127,56 137,99 149,26 161,46 174,66 188,93 204,38

The approximation equation Tarif =68,042e0,0788t ,      Annual growth rate -  8,17% 
Real cost cUSD·kWh-1 6,00 5,87 5,64 6,93 10,38 10,35 10,82 12,42 12,88 12,71 11,17 8,92 9,80 10,48 11,53 

Model cost cUSD·kWh-1 6,54 6,84 7,16 7,48 7,83 8,19 8,57 8,96 9,37 9,80 10,25 10,72 11,22 11,73 12,27
The approximation equation Tarif  =  6,5401e0,0451t ,      Annual growth rate -  4,60% 

Real cost cEuro· kWh-1 4,83 4,71 4,49 5,07 7,05 7,41 8,16 8,92 10,02 9,57 8,42 8,03 8,85 9,30 9,76
Model cost cEuro· kWh-1 4,73 5,00 5,28 5,58 5,90 6,23 6,59 6,96 7,36 7,77 8,21 8,68 9,17 9,69 10,24

The approximation equation Tarif  =  4,7325e0,0553t ,      Annual growth rate -  5,67% 
 

The cost of electricity, produced from the gaseous biofuels considered, at the specific 
costs of their recovery units, has different values both for technology and installed power, 
as illustrated below. 

Figure 1 shows the profitability of electricity produced from biogas, compared to that 
produced from syngas. Electricity produced from biogas is attractive both for the use and 
non-use of thermal energy in the entire range of considered powers, for small powers being 
attractive only under the optimistic scenario. The electricity produced from the syngas is 
close to the predicted cost of electricity delivery only for the high powers under the 
optimistic scenario. 

 

CNATW = 17,24 c€/kWh

CNATW = 17,24 c€/kWh

a) biogas b) syngas 
Figure 1. Comparative analysis of MAI technology. 

 

The ITG technology is more attractive, for the electricity production from syngas, 
compared to that of MAI, approaching the cost of electricity delivered in the case of high 
powers, both in thermoelectric power station and in cogeneration regime and use of 
thermal energy, (Figure 2). In the case of biogas, this technology is attractive in all power 
ranges, except the 50 kW in case of non-use of thermal energy, being more attractive in the 
case of large powers of 1 and 5 MW installed power. 
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CNATW = 17,24 cc€/kWh

CNATW = 17,24 c€/kWh

a) biogas b) syngas 
Figure 2. Comparative analysis of ITG technology 

 

The technology of internal combustion engines is more attractive, compared to gas 
turbine installations, for the first one resulting in a cost of electricity with values between 5 
cEuro·kWh-1 and 30.5 cEuro·kWh-1, and for the second - between 5.6 and 35 cEuro·kWh-1. 

Figure 3 illustrates that the FC technology is competitive only in the case of biogas 
recovery, within the 5 MW power plants, for the optimistic scenario conditions. For installed 
power of 1 MW, in the case of cogeneration under the optimistic scenario, the cost of 
energy is close to the levelized supply cost of electricity. Thus, in the case of  syngas use, 
the resulting electricity cost is much higher than the cost of the supplied electricity. 

 

CNATW = 17,24 c€/kWh CNATW = 17,24 c€/kWh

a) biogas b) syngas 
Figure 3. Comparative analysis of FC technology 

 

Electricity generation from biogas is attractive for all considered technologies, and 
from syngas - only in MAI and ITG at high powers, and FC being a new technology is 
currently less applied because of the high investment costs. 

 

Conclusions 
1. An evaluation of the electricity cost from gaseous biofuels, obtained from waste, 

under local conditions was carried out in the paper. The calculations were performed for 
two scenarios: an optimistic one, which includes values of the initial data leading to a 
minimum cost, and a conservative one, which implies values of the initial data leading to a 
maximum cost. 
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2. The paper proposes the use of biogas and syngas by applying different 
technologies (MAI, ITG, FC), in cogeneration regime and separately, on medium and small 
scale. For the technologies listed, the levelized cost of energy was determined, this being 
the most important indicator of the economic performance of the energy sources. The 
calculations were performed for two scenarios: optimistic and conservative. 

3. Electricity produced from biogas, within MAI, has the lowest cost, showing a 
variation of the cost price from 5.71 cEuro·kWh-1, for powers of 5 MWe, up to 30.54 
cEuro·kWh-1 for powers of 50 kWe, in case of non-use of thermal energy and from 4.96 to 
28.32 cEuro·kWh-1, for the same powers, but in case of partial use of thermal energy. 

4. The highest cost of electricity is obtained, from syngas within the fuel cells, 
showing a variation of the price cost from 26.52 cEuro·kWh-1, for 1.3 MWe power, up to 
79.53 cEuro·kWh-1 for powers of 50 kWe, in the case of thermal energy recovery and from 
26.96 cEuro·kWh-1 up to 79.51 cEuro·kWh-1, for the same powers, but in case of partial 
non-use of the produced thermal energy. 

5. This paper demonstrates that, the production of electricity from biogas is 
profitable for the MIA technologies, for the entire considered power chain, the ITG becomes 
attractive at powers starting from 100 kW, and the PC are only competitive at powers 
greater than 5 MW, under the conditions of the optimistic scenario. The production of 
electricity from syngas proves to be attractive only in MAI and ITG with powers greater than 
1.3 MW, in case of thermal energy recovery and under the optimistic scenario conditions. 
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Abstract. Own dwelling in ancient times was the most desired and created the largest social 
conflicts. National customs, social trends of recent decades and the psychology of young 
families feel the need to have their own home. Satisfying the existing demand on the 
market, entrepreneurs offer various possibilities to purchase or build their own home. The 
desire to earn a lot and relatively quickly together with the fact that the object of 
construction is accessible enough to be accepted as a mortgage guarantee, led to the 
emergence of various financial schemes, which in many cases proved to be fraudulent. In 
this article the causes of fraudulent financial schemes are examined in the Republic of 
Moldova. The article describes some existing schemes as well as current and proposed 
ways to develop housing construction sector. The authors, based on the comparative 
analysis of financing opportunities for home purchase transactions in the Republic of 
Moldova (mortgage, real estate leasing, state project "first home"), demonstrate the lack of 
considerable difference for the consumer between existing offers and the impossibility to 
use them for the vast majority of the population. 

 

Keywords: division of responsibilities schemes, statistics, sources of financing, mortgage, real 
estate leasing. 

 

Rezumat. Locuinţa proprie, din cele mai străvechi timpuri, a fost cea mai dorită și a creat 
cele mai mari conflicte sociale. Obiceiurile naţionale, tendinţele sociale din ultimele 
decenii, precum și psihologia tinerelor familii condiţionează necesitatea de a avea propria 
locuinţă. Pentru a satisface cererea existentă pe piaţă, antreprenorii oferă diverse 
posibilităţi de procurare sau de construcţie a propriei locuinţe. Dorinţa de a câștiga mult și 
relativ repede împreună cu faptul că obiectul construcţiei este suficient de lichid pentru a fi 
acceptat în calitate de garanţie ipotecară, a condus la apariţia diverselor scheme financiare, 
care în multe cazuri s-au adeverit a fi frauduloase. În acest articol sunt examinate cauzele 
apariţiei schemelor frauduloase de finanţare în Republica Moldova, sunt descrise unele 
dintre schemele existente, fiind propuse căi pentru dezvoltarea sectorului construcţiilor 
locative. Autorii, în baza analizei comparative a oportunităţilor de finanţare a tranzacţiilor 
pentru procurarea locuinţei în Republica Moldova (ipotecă, leasing imobiliar, proiectul de 
stat „Prima casă”), demonstrează lipsa diferenţei considerabile pentru consumator dintre 
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ofertele existente, precum și imposibilitatea de apelare la acestea pentru marea majoritate 
a populaţiei. 

 

Cuvinte-cheie: scheme, divizarea responsabilităţilor, statistică, surse de finanţare, ipotecă, 
leasing imobiliar. 

 

Introducere 
Locuinţa este locul în care oamenii își petrec majoritatea timpului, care a devenit 

obiectul perfecţionării pentru a răspunde cât mai bine necesităţilor. Importanta asigurării 
condiţiilor normale de trai pentru populaţie este prerogativa principală a oricărui stat. 
Starea pieţei imobiliare oglindește prosperitatea economică a societăţii. 

La 1 ianuarie 2019, fondul locativ al Republicii Moldova a constituit 1292,5 mii 
locuinţe cu o suprafaţă totală de 87751,3 mii m2, conform datelor Biroului National de 
Statistică [1].  

Pe medii de rezidenţă, în localităţile urbane au fost înregistrate 543,8 mii locuinţe cu 
suprafaţa totală de 38697,0 mii m2, ceea ce constituie 42,1% din total fond locativ 
înregistrat. În localităţile rurale s-au înregistrat 748,7 mii locuinţe cu suprafaţa totală de 
49054,3 mii m2  sau 57,9% din total (tab.1). 

După gradul de dotare cu utilităţi a locuinţelor, 59,6% din total locuinţe înregistrate 
sunt dotate cu apeduct, 57,5% – cu canalizare, 46,4% – cu încălzire centrală și 90,2% – cu 
gaze (naturale și lichefiate). 

 

Tabelul 1 
Numărul și suprafaţa locuinţelor în R.Moldova 

Regiuni/ 
municipii 

Numărul locuinţelor, mii unităţi Suprafaţa totală, mii metri pătraţi

Total 
din care în: Total din care în: 

mediul urban mediul rural mediul urban mediul rural
Total 1292.50 543.80 748.70 87751.30 38697.00 49054.30

Mun. Chișinău 297.70 271.50 26.20 20426.00 18250.10 2175.90

Nord 396.40 126.80 269.60 25301.90 8813.70 16488.20

Centru 368.10 75.90 292.20 24715.40 5785.70 18929.70

Sud 179.60 47.80 131.80 13130.70 3910.10 9220.60

UTA Găgăuzia 50.70 21.80 28.90 4177.30 1937.40 2239.90

Sursa: [1]. 
 

În anul 2018, repartizarea locuinţelor după numărul de odăi se prezenta astfel: 
locuinţele cu o odaie constituiau 10,2% din numărul total al locuinţelor înregistrate, cu 
două odăi – 32,3%, cu trei – 36,4%, cu patru şi mai multe odăi – 21,1% (fig. 1). 

Cu toate că aparent fondul locativ este considerabil, în condiţiile actuale puţine 
familii tinere își pot procura o locuinţă, achitând integral preţul acesteia. Preţul real al 
imobilului locativ este cel dictat de piaţă.  

Atât timp cât există cerere de apartamente, va crește și preţul acestora.  
Piaţa imobiliară este una dintre cele mai liberalizate în Republica Moldova și există 

un interes major de a o menţine la parametrii actuali, dat fiind faptul că majoritatea 
dezvoltatorilor de proiecte rezidenţiale și companii de construcţii au lobby asigurat în 
forurile înalte de conducere. 
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Figura 1. Structura locuinţelor după numărul de odăi. 
 

Astfel, procurarea unui apartament este pentru majoritatea moldovenilor un lux pe 
care nu și-l pot permite. Factorii ce caracterizează domeniul construcţiei de imobile sunt: 

 legislaţia care lasă loc de manevră pentru speculaţii; 
 gradul înalt de corupţie; 
 dezechilibrul dintre cerere și ofertă; 
 volumul remiterilor; 
 creșterea și menţinerea nejustificată a nivelului preţurilor; 
 urbanizarea excesivă neplanificată; 
 migraţia masivă a forţei de muncă. 

 

1. Practici de finanţare a proiectelor în construcţii 
În ultimii ani, în R.Moldova s-au conturat următoarele practici de finanţare a 

proiectelor în domeniul construcţiilor de locuinţe:  
 Pentru proiecte private cu un volum de finanţare mic și mediu (construcţia 

imobilelor locative de tip familial, lucrări de finisări/reparaţii):  
o după semnarea contractului Beneficiarul achită în avans suma necesară 

pentru procurarea materialelor de construcţii; 
o după finalizarea lucrărilor și controlul calităţii Beneficiarul achită restul 

sumei convenite conform contractului și, după caz, costul lucrărilor 
suplimentare neprevăzute în contract.  

 Pentru proiectele private cu un volum de finanţare mare, toate lucrările sunt 
etapizate: 

o după semnarea contractului Antreprenorul pe cont propriu execută 
lucrările convenite cu Beneficiarul; 

o Beneficiarul achită lucrările executate după finalizarea fiecărei etape în 
baza procesului-verbal de execuţie a lucrărilor și controlul calităţii 
acestora; 

o în vederea asigurării calităţii în procesul de exploatare, Beneficiarul reţine 
o parte din suma contractului în calitate de garanţie de bună execuţie (cca. 
5-10%), care se achită la finele perioadei convenită iniţial (de la 1 la 10 
ani). Sau, Beneficiarul solicită Antreprenorului asigurarea lucrărilor 
executate pe durata perioadei de garanţie. 
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Repartizarea obligaţiunilor și responsabilităţilor (respectiv a riscurilor) între 
beneficiar și executorul lucrărilor de construcţii diferă atât în funcţie de anvergura 
proiectului (volumul de finanţare), dar și de doleanţele beneficiarului. Astfel, pentru 
proiectele cu volum de finanţare mic și mijlociu responsabilităţile se divizează în modul 
indicat în figura 2. Pentru proiectele cu volum de finanţare mare se practică trei variante, 
care diferă prin plenitudinea sau transferul unor responsabilităţi între reprezentantul 
beneficiarului și executantul lucrărilor. Astfel, principala diferenţă este expusă în p. 4 din 
responsabilităţile antreprenorului general indicate în figura 2. Dacă în varianta 1 
obligaţiunile de asigurare cu resurse umane, materiale, tehnice revine „antreprenorului 
general”, care angajează subantreprenori pentru executarea nemijlocită a lucrărilor, apoi în 
varianta 2 asigurarea cu resurse materiale trece în responsabilitatea beneficiarului (sau 
responsabilului tehnic care-l reprezintă). În a treia variant, Beneficiarul (responsabilul 
tehnic) asigură șantierul cu resurse materiale și tehnice, angajează subantreprenorii, care 
execută lucrările indicate în caietul de sarcini elaborat de Beneficiar pentru fiecare 
categorie de lucrări (fig. 3). Varianta acceptată de execuţie a proiectului pentru Beneficiar 
comportă atât avantaje, cât și dezavantaje, principalele fiind: 

 Preţul produsului de construcţii. Varianta 1 este cea mai scumpă pentru Beneficiar, 
dar și cea mai puţin riscantă.  

 Timpul de realizare a lucrărilor de construcţie și montaj (LCM). În cazul organizării 
corecte a conlucrării, varianta 2 permite a reduce termenele de realizare a 
proiectului.  

 Calitatea LCM. Calitatea lucrărilor în R.Moldova, în condiţiile actuale, depinde de 
existenţa resurselor umane calificate și principialitatea responsabilului tehnic. 

 Garanţii. Doar în varianta 1 este prevăzută suma de 5 - 10% reţinută de Beneficiar 
din valoarea proiectului în calitate de garanţie pentru buna execuţie. 

 Planul de finanţare. În funcţie de varianta acceptată, volumul finanţării în diferite 
etape de execuţie a lucrărilor diferă. Volumul finanţării în expresie grafică, în 
funcţie de varianta acceptată, poate fi diametral opus, de la schema ascendentă 
până la cea descendentă pe parcursul perioadei de execuţie a lucrărilor.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Repartizarea obligaţiunilor / responsabilităţilor în procesul de execuţie a 

proiectului cu volum de finanţare mic și mijlociu. 

Beneficiar

Antreprenor general 
1. Primește caietul de sarcini 
2. Prezintă oferta 
3. Semnează contractul 
4. Asigură cu resurse umane, materiale și tehnice, 

realizează proiectul 
5. Elaborează și prezintă lunar procese‐verbale de 

recepție a lucrărilor executate – pentru achitarea 
lucrărilor 

6. Prezintă facturile fiscale 
7. Transmite către beneficiar produsul final conform 

condițiilor contractului 
8. Încasează banii și prezintă ultima factură 

Responsabil - beneficiar 
1. Semnează contractul de prestări 

servicii cu Beneficiarul  
2. Elaborează caietul de sarcini 
3. Monitorizează execuția lucrărilor 
4. Elaborează și prezintă Beneficiarului 

raportul de monitorizare 
5. Verifică procesele‐verbale de 

recepție a lucrărilor prezentate de 
antreprenor pentru achitarea 
lucrărilor executate 
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Varianta 1  Varianta 2 Varianta 3 
  

Beneficiar  Beneficiar Beneficiar 

Antreprenor 
General 

Responsabil 
- Beneficiar 

 
Antreprenor 
– executor 

LCM 

Responsabil 
- Beneficiar 

Sub-
antreprenori. 
Executori de 

lucrări. 

Responsabil - 
Beneficiar 

4. Asigurarea 
cu resurse 
materiale, 
umane și 
tehnice 

  

4. Asigurarea 
cu resurse 
umane și 
tehnice 

Asigurarea cu 
resurse 

materiale 

4. Asigurarea 
cu resurse 
umane și 
tehnice, 

realizarea 
lucrărilor 

contractate 

2. Elaborează 
caietul de sarcini 

pentru fiecare 
categorie de 

lucrări 
3. Asigură cu 

resurse materiale 
și tehnice (după 

caz) 

Figura 3. Modalităţi de divizare a responsabilităţilor practicate în R.Moldova. 
 

În urma analizei economico-financiare a câtorva companii de construcţii autohtone, 
s-a constatatl că, în majoritatea cazurilor, activitatea curentă a acestora nu le permite 
acumularea unui volum suficient de surse proprii necesare pentru realizarea proiectelor 
investiţionale propuse, cauzele fiind următoarele: 

1. Managementul financiar ineficient. 
2. Costuri de producţie înalte și, respectiv, profitabilitate joasă. 
3. Durata de rotaţie mare a activelor. 
4. Fondul de rulment insuficient pentru derularea programelor investiţionale. 

Odată cu înviorarea construcţiei de locuinţe în Republica Moldova începând cu anul 
2000, companiile de construcţii au lansat mecanismul achitării în rate a preţului locuinţei 
până la finalizarea construcţiei. Relaţiile dintre o companie de construcţii și cumpărătorii de 
locuinţe sunt constituite în baza Contractului de investiţie în construcţia de locuinţe, care 
presupune angajarea cumpărătorului de a achita în avans o rată de 10-40% și plata în rate a 
sumei rămase pe parcursul perioadei de construcţie. Se utilizează și o altă posibilitate de 
plată în rate pe termen lung, după darea în exploatare a locuinţei, în condiţii de „închiriere 
pe termen lung cu drept de răscumpărare ulterioară”. 

În ultimii ani acest mecanism este utilizat de mai puţine companii de construcţii, 
cauza de bază fiind lipsa cererii, care a fost determinată de fraudele înregistrate din partea 
dezvoltatorilor (bani încasaţi – construcţia sistată, falimentul companiilor de construcţii 
etc.). 

Schemele de achitare în rate a preţului apartamentului până la finalizarea 
construcţiei au fost o soluţie temporară pentru finanţarea locuinţelor, alimentată de 
investiţiile cetăţenilor ce practică microafaceri în R. Moldova (fără evidenţă contabilă) și 
remitenţele de peste hotare. Odată cu introducerea impozitului pe avere, schema achitării în 
rate a apartamentelor dispare, motivul fiind nedorinţa de a deveni plătitor a astfel de 
impozit. 

În prezent, majoritatea companiilor de construcţii apelează la creditele bancare 
pentru finanţarea construcţiilor. Băncile din Republica Moldova practică politici de creditare 
diferite privind: ipotecarea construcţiilor; ratele dobânzilor - flotante; comisioanelor şi 
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taxelor suplimentare; asigurarea obiectului imobilului; cheltuielile pentru pregătirea 
documentelor în oficiul cadastral şi înregistrarea contractului de credit. 

Actualmente, băncile comerciale din Republica Moldova, pentru a-și minimiza 
riscurile, tind să reducă finanţarea sectorului de construcţii (multe blocuri construite – fără 
cerere la apartamente). Finanţare pot obţine doar proiectele eficiente ale unor dezvoltatori 
care se pot mândri cu rezultate practice, o istorie creditară bună și care pot veni cu garanţii 
suficiente. 

Această situaţie a fost cauzată de practicarea finanţării piramidale a proiectelor 
imobiliare de către companiile de construcţii, care au reinvestit contribuţiile viitorilor 
beneficiari în noi proiecte de construcţii. În paralel, insuficienţa de lichidităţi era 
compensată prin contractarea creditelor bancare. Un asemenea model de gestionare a 
pasivelor a condus la faptul că companiile de construcţii reinvesteau resursele ce nu le 
aparţineau în crearea de active proprii. Prin urmare, în mai multe situaţii băncile comerciale 
au creditat companiile de construcţii în baza gajului creat din contul resurselor viitorilor 
locatari. 

Depistarea de către bănci a unor asemenea scheme de finanţare utilizate de 
companii a dus la anularea mai multor linii de creditare a proiectelor imobiliare. La rândul 
său, îngheţarea mai multor proiecte imobiliare a condus al apariţia litigiilor pentru 
companiile de construcţii și angajaţii acestora, cu persoanele care au depus contribuţiile 
personale în faza de construcţie a obiectelor. 

Băncile sunt destul de rezervate în acordarea creditelor, după ce o parte dintre 
companiile de construcţii au falimentat, iar instituţiile financiare depun eforturi exagerate 
(perioade de timp nejustificate) pentru a vinde construcţiile nefinalizate.  

 

2. Surse de finanţare a construcţiei de locuinţe 
Principalele surse proprii ale persoanelor fizice, îndreptate spre finanţarea 

construcţiilor, reprezintă economiile populaţiei, remitenţele și depozitele la băncile 
comerciale. 

În scopul accelerării soluţionării problemei construcţiei de locuinţe, modernizării, 
reabilitării și extinderii spaţiului locativ, atragerii și administrării mijloacelor financiare în 
domeniul construcţiei de locuinţe, Guvernul RM, prin Hotărârea nr. 639 din 27.05.2003, a 
instituit Serviciul National Locuinţă, a cărui obiect de activitate constituie: dezvoltarea 
pieţei construcţiilor de locuinţe; realizarea unor aranjamente financiare; constituirea, 
atragerea și coordonarea unor surse de finanţare în domeniul construcţiei de locuinţe; 
acordarea de credite ipotecare pentru construirea, cumpărarea, reabilitarea, modernizarea 
sau extinderea spaţiului locative ș. a. 

Ulterior, acestui serviciu i s-au transmis la balanţă toate blocurile de locuinţe 
nefinalizate din municipiul Chișinău și centrele raionale, construcţia cărora a fost finanţată 
din mijloace publice. 

Primăria municipiului Chișinău în anul 1998 a fondat Agenţia Municipală de Ipotecă 
din Chișinău cu forma de organizare juridică societate pe acţiuni. Scopul principal al 
Agenţiei este implementarea unor noi mecanisme de finanţare a construcţiei de locuinţe și 
asigurarea accesului cetăţenilor cu venituri medii și mici care nu au posibilitate să achite 
preţul locuinţei integral la momentul încheierii contractului. 

Pentru perfecţionarea managementului surselor de finanţare în construcţia de 
locuinţe din Republica Moldova sunt necesare revizuirea esenţială și optimizarea schemelor 
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existente de finanţare a locuinţelor, obiectivul final fiind sporirea gradului de acces al 
populaţiei la creditele ipotecare oferite de băncile comerciale și companiile ipotecare 
autohtone. 

Dezvoltarea pieţei de locuinţe în Republica Moldova depinde foarte mult de puterea 
de cumpărare a populaţiei, precum și de sursele de finanţare la care au acces. Veniturile 
mici și puterea redusă de cumpărare a populaţiei din Republica Moldova se răsfrâng negativ 
asupra dezvoltării construcţiei de locuinţe. 

Doar circa 5% din populaţie ar putea să investească 50% din preţul locuinţei sau 
posedă toată suma necesară procurării imobilului. Transferurile de peste hotare nu 
soluţionează situaţia, având aceeași fluctuaţie pe parcursul anilor și o diminuare cu cca 2% 
în 2019 faţă de anul precedent (fig. 4). 

 

Sursa: elaborat în baza datelor BNM [2].
 

Figura 4. Transferuri de mijloace bănești din străinătate în favoarea persoanelor fizice, 
 mln. USD. 

 

Creditarea ipotecară prin băncile comerciale a început să fie aplicată în Republica 
Moldova că răspuns la majorarea treptată a preţurilor la locuinţe. În prezent, câteva bănci 
comerciale din Moldova acordă credite ipotecare pe un termen de până la 20 de ani, cu o 
dobândă anuală de 7,5 - 11%. 

Structura creditelor noi acordate a suportat modificări considerabile. În iulie 2018, 
persoanelor juridice le revenea 51,7% din totalitatea creditelor acordate din care 5% erau 
acordate pentru construcţii. În iulie 2019, cca 50% deja deţineau persoanele fizice, inclusiv 
30% din volumul creditelor acordate reveneau celor imobiliare (fig. 5 și 6).  

S-a constatat o diminuare considerabilă a volumului de credite acordate persoanelor 
juridice (-77% pe parcursul lunii iulie 2019 faţă de 2018), concomitent cu sporirea 
considerabilă a celor acordare persoanelor fizice cu 127% (tab. 2), precum și o diminuare 
lentă și a ratelor medii la creditele acordate în monedă naţională. 

În martie 2020, criza condiţionată de pandemie schimbă situaţia pe piaţa creditelor 
în R.Moldova. Creditele acordate persoanelor fizice constituie 29,5% faţă de 47,8% din 
2019, iar cele acordate persoanelor juridice constituie 61,2% faţă de 45,8% în 2019  
(fig. 7 și 8). 

Volumul creditelor imobiliare acordat persoanelor fizice scade cu 44% faţă de aceeași 
perioadă a anului precedent, iar cel pentru construcţii  acordat persoanelor juridice scade cu 
55% (tab. 2). 
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Sursa: [3].
Figura 5. Structura creditelor acordate în monedă naţională, pe sectoare, iulie 2018. 

 

Sursa: [4].
Figura 6. Structura creditelor acordate în monedă naţională, pe sectoare, iulie 2019. 

 

Sursa: [5].
Figura 7. Structura creditelor acordate în monedă naţională, pe sectoare, martie 2019. 
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Sursa: [6].
Figura 8. Structura creditelor acordate în monedă naţională, pe sectoare, martie 2020. 

 

Tabelul 2  
Credite acordate în monedă naţională 

Luna / Anul Indicatori 
Persoane fizice Persoane juridice 

mil. lei % mil. lei %

Iulie 2018 

Volumul creditelor noi 
acordate 

664,8 44,0 781,2 51,7 

Credite imobiliare / 
Construcţii 

136,2 20,5 39,1 5 

Iulie 2019 

Volumul creditelor noi 
acordate  

1035 49,9 897,3 43,3 

Credite imobiliare / 
Construcţii 

310,5 30 8,97 1 

Modificarea volumului creditelor imobiliare 
/ construcţii 

+174,3 mil. lei
spor cu 127% 

-30,13 mln. lei
diminuare cu 77% 

Martie 
2019 

Volumul creditelor noi 
acordate 

920,4 47,8 881,5 45,8 

Credite imobiliare / 
Construcţii 

285,3 31% 26,4 3% 

Martie 
2020 

Volumul creditelor noi 
acordate 

567,2 29,5 1178,8 61,2 

Credite imobiliare / 
Construcţii 

158,8 28% 11,8 1% 

Modificarea volumului creditelor imobiliare 
/ construcţii 

-126,5 mln. lei 
diminuare cu 44% 

-14,6 mln. lei 
diminuare cu 55% 

Total 2017 
Volumul creditelor noi 
acordate 

5 700,3 37,0 9 689,4 63,0 

Credite pentru imobil 810,4 14,2 x x

Total 2018 
Volumul creditelor noi 
acordate 

7 781,3 41,9 10 763,4 58,0 
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Continuare Tabelul 1 
 Credite pentru imobil 1 854,28 23,8 x x

Total 2019 Volumul creditelor noi 
acordate 

10 521,0 46,3 12 199,3 53,7 

Credite pentru imobil 3 110,4 29,6 x x
2018 / 
2017 Modificarea volumului 

creditelor pentru imobil 

+ 1043,9 mln. lei 
spor cu 129% 

X 
2019 2018 

+ 1256,1 mln. lei 
spor cu 67,7% 

Sursa: elaborat în baza datelor BNM [3 - 6]. 
 

Modificarea volumului de credite noi pentru imobil corelează cu modificarea 
numărului de înregistrări a ipotecilor, însă nu și cu numărul tranzacţiilor de vânzare-
cumpărare a bunurilor imobile. 

Dacă în 2018 au fost înregistrate cu 5% mai multe tranzacţii de vânzare-cumpărare a 
bunurilor imobile faţă de anul precedent la un spor de 129% a volumului de credite noi 
acordate pentru imobil, apoi în 2019 numărul tranzacţiilor s-a diminuat cu 3% (fig. 9), deși 
volumul creditelor pentru imobil a crescut cu 67,7% (tab. 2). 

Tabelul 3 
    Număr de tranzacţii cu bunuri imobile și înregistrări ipoteci în R.Moldova 
Înregistrări 
tranzacţii 

2017 2018 2019 2018/2017 2019/2018

Vânzare-cumpărare 127588 133842 129201 1.05 0.97
Moștenire 90231 92054 87287 1.02 0.95
Donaţie-schimb 62521 63847 57681 1.02 0.90
Altele 54793 52130 56748 0.95 1.09
Ipoteca 24914 30958 39 467 1.24 1.27

Sursa: elaborat în baza datelor ASP [5]. 
 

Figura 9. Numărul de tranzacţii și înregistrări ale ipotecii în perioada 2017-2019. 
 

Numărul de înregistrări a ipotecilor în 2018 a crescut cu 24% faţă de anul precedent, 
pe când volumul creditelor pentru imobil a înregistrat un spor de 129%. În 2019, numărul 
de înregistrări a ipotecilor a crescut cu 27% faţă de anul precedent, sporul volumului 
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creditelor pentru imobil fiind de 67,7%. Ţinem să menţionăm că numărul înregistrărilor 
contractelor de ipotecă nu reflectă situaţia reală privind solicitările de credite, dat fiind 
posibilă dublarea numărului de înregistrări pentru unele obiective ca urmare a transferului 
contractului de ipotecă de la o bancă comercială la alta (tab. 3). 

O altă sursă potenţială de finanţare a construcţiei de locuinţe în Republica Moldova 
este leasingul imobiliar. În prezent, serviciile de leasing imobiliar sunt propuse de 
următoarele companii de leasing: „MAIB-Leasing” SA, „Total-Leasing” SA, „Geyer and 
Bucheggher Leasing” SRL, „Top-Leasing” SRL etc. 

Leasingul este o operaţiune de finanţare (creditare) pe baza unui contract specific, 
prin intermediul căruia utilizatorul poate folosi un bun în schimbul promisiunii de a plăti 
chiria aferentă si, eventual, de a achiziţiona în final bunul. Din punctul de vedere al 
utilizatorului, leasingul constituie o formă de creditare în cadrul căreia sumele necesare 
achiziţionării bunului se obţin prin exploatarea acestuia sau în perioada utilizării, iar 
rambursarea lui se face eșalonat sub forma ratelor de leasing și, în final, a valorii reziduale. 
Creditul obţinut este însă sub formă materială și nu bănească. 

În R. Moldova leasingul imobiliar nu reprezintă un instrument financiar curent utilizat 
de agenţii economici, așa cum se întâmplă în Occident. Dificultăţile acestui sistem ţin în 
primul rând de aspectul fiscal, preţul de achiziţie al imobilului fiind amortizat, conform 
legii, într-o perioadă lungă de timp. Prin urmare, cea mai mare parte a ratei este suportată 
din profitul net al firmei, deductibile fiind dobânda, rata lunară a amortizării, la care se 
adaugă costurile legate de asigurare și impozitele aferente. Accesul persoanelor fizice la 
leasing este limitat în condiţiile în care contractele se încheie pe o perioadă foarte scurtă, 
ratele având o valoare prea ridicată pentru a putea fi acoperite din veniturile „normale”, 
precum salariile. Astfel, leasingul imobiliar devine atractiv în condiţiile în care bunul 
contractat aduce un plus de producţie sau venituri suplimentare faţă de activitatea din acel 
moment, în așa fel încât rata de leasing să fie acoperită chiar din activitatea respectivă. 

Pentru a acoperi riscul de neplată, compania de leasing urmează a  încheia un 
contract cu firma de asigurări. În Moldova nu există companii de asigurări cu un capital 
suficient de mare dispuse să acopere un risc ridicat. Avantajul asigurărilor constă în faptul 
că decontarea se face imediat, activitatea de creditare desfășurându-se nestingherit.  

În Occident, leasingul imobiliar este cel mai sigur tip de leasing, întrucât valoarea 
unui imobil se depreciază mai greu, deci, se poate vinde sau executa mai ușor. De 
asemenea, riscul creditorului este mai mic întrucât, conform unei percepţii psihologice, un 
imobil se cumpără pentru o perioada mai lungă de timp, spre deosebire de o mașină. 

Argumentele pentru încheierea unui contract de leasing pot fi: 
1. Prin leasing se economisește capital lichid; 
2. Prin leasing se rezolvă problemele de finanţare; 
3. Prin leasing se obţin avantaje în ce privește impozitul; 
4. Prin leasing se pot planifica cheltuielile viitoare. 
Leasingului imobiliar în R.Moldova îi revin doar 2% din totalul serviciilor de leasing 

acordate, cea mai mare parte revenind leasingului de automobile și utilaje industriale. 
Condiţiile de acordare a creditelor imobiliare prin leasing nu diferă esenţial de cele propuse 
de băncile comerciale. Mai mult decât atât, ratele dobânzilor la aceste credite sunt de 9-
12%, iar durata de acordare mai mică (5-10 ani), ceea ce explică lipsa atractivităţii 
leasingului imobiliar în R.Moldova.  
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3. Analiza comparativă a oportunităţilor de finanţare 
Sursele împrumutate ale persoanelor fizice destinate finanţării construcţiilor sunt 

utilizate tot mai mult prin contractarea de credite ipotecare și participare la proiectul 
„Prima casă”. Creditarea ipotecară prin băncile comerciale a început să fie aplicată în 
Republica Moldova ca răspuns la majorarea treptată a preţurilor la locuinţe. 

Ponderea ipotecii în numărul tranzacţiilor cu imobile 10 ani în urmă alcătuia doar 
4%, astăzi această pondere atinge ponderea de 20-25%. 

În ultimii ani dezvoltatorii construiesc blocuri de locuit cu apartamente a căror 
suprafaţă nu depășește 75 m.p. și cu un preţ în diapazonul 25-40 mii Euro, apartamente cu 
1-2 odăi, vânzările cărora constituie cca 70% din totalul vânzărilor. Totodată, cota 
investiţiilor în apartamente în scopuri investiţionale s-a redus de la 30-40% la 10-15%, prin 
urmare, majoritatea cetăţenilor procură apartamente în scopuri personale. 

 

Tabelul 4 
Analiza comparativă 

Nr. 
crt. 

Indicatori Prima casa 
Leasing 
imobiliar 

Creditul
“Imobiliar” 

1 Valoarea finanţată, Euro 21 000
2 Rata dobânzii, % 7,4 9,00 7,50

3 
Comision unic de eliberare, 
% 

210 300 210 

4 Comision de gestiune, Euro 140,80 300 1 033,22
5 Asigurare, 0,10% 0 82 0
6 Taxa administrativă, Euro 0 0 100
7 Dobânda calculată, Euro 3 797,33 5 232 4 293,35
8 Total spre plată, Euro 25 148,13 26 614 26 636.57
9 Lunar se va achita, Euro 419,14 443,57 443,94

 

Pentru compararea oportunităţilor de finanţare existente în R.Moldova, vom examina 
situaţia de procurare a unui apartament în mun. Chișinău la preţul de 30 mii Euro, 
finanţarea se presupune pe un termen de 60 luni cu achitarea unui avans a 9 mii Euro (tab. 
4). Calculele efectuate (tab.4) demonstrează lipsa diferenţei dintre apelarea la „leasingul 
imobiliar” sau „creditul imobiliar” și o reducere mică (25 Euro/lună) în cazul apelării la 
programul „Prima casă”. Având în vedere mărimea salariului mediu lunar în R.Moldova 
(7356,1 lei în 2019 [10] sau 373 Euro), constatăm lipsa posibilităţii reale de procurare a 
locuinţei pentru majoritatea populaţiei. 

 

Concluzii  
În prezent, situaţia în sectorul construcţiei de locuinţe poate fi caracterizată prin 

următoarele aspecte, care permit apariţia și aplicarea schemelor frauduloase de finanţare: 
1. Lipsa unei viziuni strategice clare în domeniul dezvoltării construcţiei de 

locuinţe; 
2. Legislaţia, normativele și normele în construcţii confirmă principiul „permite 

tot”; 
3. Situaţia economică nefavorabilă în sectorul imobiliar; 
4. Lipsa surselor de finanţare accesibile pentru construcţia de locuinţe; 
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5. Se folosesc materiale de construcţie obţinute de la agenţi economici cu plată 
amânată; 

6. Lipsa de terenuri pentru construcţii dotate cu comunicaţii inginerești necesare; 
7. Construcţia reţelelor edilitare din contul proprietarilor de case; 
8. Cererea necunoscută și întârziată la locuinţe; 
9. Multe litigii pe direcţia construcţiei de locuinţe; 
10. Nu se respectă condiţia principală „Cost – calitate”. 
În situaţia curentă, când dezvoltatorii nu posedă suficiente mijloace financiare pentru 

realizarea integrală a proiectului și apelează la sursele viitorilor proprietari, sunt necesare 
modalităţi de asigurare a riscurilor consumatorilor. Minimizarea riscurilor viitorilor locatari 
ar fi posibilă prin crearea asociaţiilor de locatari în etapa perfectării documentaţiei permisibile 
(existenţa proiectului aprobat, autorizaţiei de construire) nu în etapa dării în exploatare. 
Deţinând și exercitând funcţiile Beneficiarului / investitorului, asociaţia urmează a acumula 
mijloacele financiare de la membrii săi și a finanţa construcţia în funcţie de etapă și 
necesitate. Pentru a facilita dezvoltarea sectorului construcţiilor locative și asigura 
activitatea eficientă a dezvoltatorilor ar fi necesare eforturi și din partea sistemului de 
creditare și din partea legiuitorilor, printre acestea principalele direcţii fiind: 

 dezvoltarea sistemului de creditare ipotecară pentru procurarea locuinţelor prin 
atragerea liniilor externe de creditare; 

 implementarea mecanismelor de oferire a creditelor pe termen lung sectorului de 
construcţii în scopul finalizării blocurilor de locuit, inclusiv suportul partenerilor de 
dezvoltare a ţării; 

 elaborarea unui proiect de lege consolidat referitor la simplificarea și optimizarea 
procedurilor, termenelor și costurilor pentru iniţierea, desfășurarea și recepţia 
lucrărilor în proiectare și construcţii și controlul calităţii în construcţii. 
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Abstract. Listening really deserves very close attention during the teaching process of a 
foreign language. It is one of the main reasons for offering the students a chance to listen to 
spoken English and hear different varieties of pronunciation and accents rather than just 
the voice of the teacher. It also develops the students’ abilities to understand and respond to 
spoken language. The differences lie not only in the way the sounds are pronounced, but 
also in grammar (the use of “shall” in northern varieties compared with the use in Standard 
English, the southern BBC type variety, the grammatical coherent use of “done” and “I done 
it” in non-standard English). The given paper also makes a systematization of the main 
principles in teaching listening and gives a review for each of them. When being applied 
into practice, the theory may not work properly, so there are different scenario such as 
replaying, offering the written text, role-playing and other methods. 

 

Keywords: audio file, listen, method, principles, students, task, teacher. 
 

Rezumat. Audierea cu adevărat merită o atenţie sporită în procesul de predare a unei limbi 
străine. Acesta este unul dintre motivele principale de a oferi studenţilor șansa să audieze 
engleza vorbită și să asculte diferite varietăţi de pronunţare și accente în afară de însăși 
vocea profesorului. Audierea totodată dezvoltă abilităţile studenţilor de a înţelege și a 
răspunde unei limbi vorbite. Diferenţa însă constă nu doar în modul în care sunetele sunt 
pronunţate, dar, de asemenea, și în partea gramaticală (utilizarea verbului “shall” în 
varietăţile de pronunţare din partea de nord, în comparaţie cu engleza literară, pronunţarea 
tip BBC din partea de sud, corectitudinea gramaticală a utilizării participiului trecut “done” și 
expresia “I done it” din engleza neoficială). Lucrarea, de asemenea, vine cu o sistematizare a 
principiilor care stau la baza procesului de audiere și totodată oferă un rezumat pentru 
fiecare dintre ele. Când este aplicată în practică, teoria poate da greș, astfel, fiind aplicate 
diferite scenarii, cum ar fi audierea repetată, oferirea textului, schimbul de roluri și alte 
metode. 

 

Cuvinte-cheie: audiere, fișier audio, însărcinare, metodă, profesor, principii, studenţi. 
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 Introduction 
 The main method of exposing students to spoken English is through the use of 
recorded material which can exemplify a variety of topics such as advertisements, news, 
broadcasts, poetry reading, plays, speeches, telephone conversations and all manner of 
spoken exchanges. Teachers can imitate all these but good records are far more powerful. 

One of the major reasons for teaching listening is that it helps students to acquire 
language subconsciously even if teachers do not draw attention to special features. 
Listening to appropriate audio files provides such exposure and students get vital 
information not only about grammar, vocabulary but also pronunciation, rhythm, pitch and 
stress [1 - 3]. 
 The dilemma about the use of authentic listening material is just as strong in 
listening as it is in reading. If we play an audio file of a political speech  to complete a task 
for beginners, they won’t understand a word. One could argue that such a tape would  at 
least give them a feel of the sound of the language but it is difficult to see what they would 
get out of it. If on the other hand we give them a realistic (though not authentic) record of a 
telephone conversation, they may learn more about the language and start gaining 
confidence as a result. 
 Everything depends on the level and the kind of tasks that go altogether with the 
audio file. There may be some authentic material which is usable by beginners such as pre-
recorded announcements, telephone conversations, messages etc. More complex material 
may be appropriate for elementary students provided that the questions they are asked do 
not demand detailed understanding [4]. Advanced students may benefit from written 
material if it interesting and subtle enough and the tasks to go with it are appropriate for 
their level. 

 

Teaching Principles 
 There are some main principles behind the teaching of listening. 
 Principle 1: The playing device is as important as the record. 
However good your record is, it will be useless if the device it is played with has a poor 
speaker. You need assure that the player can be heard all around the classroom. 
 Principle 2: Preparation is vital. 
Teachers and students have to be prepared for listening because of the special features. 
Teachers need to listen to the audio file all the way through before they take it  into the 
class. Thus  they will be prepared for any problems, noises, accents etc. that can come up. 
Altogether wit that they can evaluate whether the students will be able to cope with the 
record and the task to go with it. 
Students need to be made ready to listen. This means they will need to look at pictures, 
discuss the topic, o read questions first, for example, to be in a position to predict what is 
coming next. Teachers will do their best to get students to get students “engaged” with the 
topic and the task so that they really want to listen [5]. 
 Principle 3: Once will not be enough. 
There are almost no occasions when the teachers will play the audio file only once. 
Students will want to hear it again to pick up the things they missed the first time. You may 
want them to have a chance to study some  of the language features on the record. The first 
listening is often used just to give students an idea of what the listening material sounds 
like so that subsequent listening is easier for students. Once students listened to an audio 
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file two or three  times, however, they will probably not want to hear it too many times 
more. 
 Principle 4: Encourage students. 
Students should be encouraged to respond to the content of a listening, not just to the 
language. As with reading, the most important part of listening practice is to draw  out the 
meaning what is intended, what impression it makes on the students. Questions like “ Do 
you agree?” are just as important as questions like “What language did he use to invite her?” 
 Principle 5: Different listening stages demand different tasks. 
In order that there are different things we want to do with a listening text, we need to set 
different listening stages (Pre-listening, while-listening, post-listening) [6-7], i.e. for the first 
listening, the tasks need to be fairly straightforward and general. Thus, the student’s 
general understanding and response can be successful and the stress associated with the 
listening process, can be neutralized.  
 Principle 6: Good teachers exploit listening texts to the full. 
Listening often seems to be reduced to text followed by questions to be answered, true or 
false activities or multiple-choice tasks. If teachers ask students to invest time and 
emotional energy in a listening task, and if they themselves have spent time choosing and 
preparing the listening, then it makes sense to use the record for as a many different 
applications as possible. Thus, after an initial play of the audio file, the teacher can play it 
again for various kinds of study before using the subject matter, situation or typescript for a 
new activity. The listening then becomes an important event in a teaching sequence rather 
than just an exercise by itself [8-12]. 

 

An alternative scenario 
Sometimes, despite the teacher’s best judgment and effort, or the judgment of a text 

book writer, listening material seems too difficult for students to understand. However, 
many times the teacher plays the audio file (and after the third or fourth listening both, the 
teacher and the students will be desperate), it just does not work. There are a number of 
alternatives to this scenario, which might help. 

Thus, if students find an interview difficult, they can be given the questions first and 
encouraged to role play the interview before listening to it. This will have great predictive 
power. The students can be also given a straightforward task which does not demand too 
much detailed understanding [13]. A useful possibility is to ask them to describe the 
speaker, the sound of the voice will suggest sex, age, status etc. That is you may present as 
well dialogue as monologue. Also, instead of playing the whole tape, teachers can just play 
the first part and let the students predict what is coming next. The written text can be also 
cut into pieces and the task of the students would be putting them in the right order as they 
listen, they could be given the whole script beforehand or during the listening by having 
some words or phrases blanked out. Finally, not in the last moment students should be 
given the key vocabulary of the text. They can then predict what the audio file will be about 
and, as they know some words, they may well understand more [14 - 15]. 

 

Conclusion 
After all the teacher is the one who provides listening practice in which the speaker 

can uninterruptedly follow the listeners' interest, attention and as it follows, the 
comprehension,  by adding any necessary explanations, repetitions, reformulations, and 
where the teacher can give the student signals both non-verbal (e.g. nodding, frowning) and 
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verbal (e.g. "I see", "So, do you mean .....?", "I'm not sure what you mean by .....") – so that the 
listener is not just a passive, more or less successful, receiver, but understanding is 
mutually built. 
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Abstract. Interactive teaching is an epitomic strategy that engages as many learners as 
possible, consequently encouraging the gratification of learning, research methods and 
heuristic. The entertainment process tends to motivate learning, expands communicative 
skills, stimulates critical thinking and brings academic contentment. Edutainment is 
designed to educate through entertainment. Recurrently it encompasses content intended 
to teach but has concomitant entertainment value. It has been produced by academia, 
corporations, governments, and other establishments in various countries to distribute 
information in classrooms and/or via television, radio, media, CMCs etc. Interactive teaching 
strategy focuses on the transition from passive learners to more active ones, facilitating 
maximum involvement during lectures, thus an academic metamorphosis takes place - info 
recipients are becoming completely implied peers of the academic affair. Moreover, it is the 
methodology of combining the practices of teaching and the form of game to enchant the 
students and make the utmost of the games operational effect to help education. 

 

Keywords: edutainment, epidemic boredom, eureka effect, gamification, ludus, playfulness. 
 

Rezumat. Predarea interactivă este o strategie indispensabilă,  care implică cât mai mulţi 
cursanţi, încurajând, în consecinţă, plăcerea de a învăţa,  metodele de cercetare și euristica. 
Procesul interactiv tinde să motiveze învăţarea, extinde abilităţile comunicative, stimulează 
gândirea critică și aduce satisfacţii academice. Educaţia prin divertisment este concepută 
pentru a ghida prin intermediul elementelor umoristice/de joacă. În mod repetat, aceasta 
cuprinde un conţinut menit să înveţe, dar având și o valoare concomitentă de divertisment, 
fiind  produsă de mediul academic, corporaţii, guverne și alte instituţii din diferite ţări 
pentru a distribui informaţii în sălile de clasă și / sau prin televiziune, radio, media, 
comunicare mediată de calculator etc. Strategia de predare interactivă se concentrează pe 
trecerea de la cursanţii pasivi la cei  activi, facilitează implicarea maximă în timpul 
prelegerilor, astfel are loc o metamorfoză academică - destinatarii de cunoştinţe devin 
membri (expeditori) implicaţi în afacerea academică. Mai mult decât atât, este metodologia 
combinării practicilor de predare și a jocului pentru a-i încânta pe studenţi și pentru o 
maximă operare a ingredientului umoristic privind îmbunătăţirea învăţării. 

 

Cuvinte-cheie: educaţie prin divertisment, efect eureka, element jucăuş, joc, ludus. 
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Introduction 
“Society needs humour, not just for entertainment. In the current business world, 

humor is considered to be so important that companies may hire humor consultants. Humor 
can be used to criticize without alienating, to defuse tension or anxiety, to introduce new 
ideas, to bond teams, ease relationships and elicit cooperation”[1]. 

Research in humour has revealed a variety of entertainment types, also, its cause and 
effect on people and situational environment. In fact, humour occurs in a welcoming and 
amiable atmosphere, thus contributing to a better understanding, perception, and 
motivation of the acquired subject. In particular, being a desirable and major key element in 
teaching and learning, humour in demand for naturalness and effectiveness, in fact adds 
value to any beginnings and discoveries in the scientific world. 

 

Scola Ludus 
The fascination for combining education with entertainment, especially in order to 

alleviate learning more pleasant, has existed for centuries. Thus in ancient Roman and 
Greek culture, the term ludus has several annotations within semantic field of: play, games, 
sport, training [2]. Latin lyric often scrutinizes the concept of ludus as a playfulness. As well 
as “Scola Ludus -school as play- concept, which proposes pedagogy with dramatic or 
delightful elements” [3].  Among the first, who mentioned playfulness in education has 
been Plato. He suggested that “intellectual play could provide a stimulus to understanding” 
[4]. Aristotle noted the “historical connection between leisure and the growth of 
learning”[5]. If we jump from ancient to the time of Renaissance and Illumination, pioneers 
like: Spencer (1552-1599), Bacon (1561-1626), Komensky (1592-1670), Rousseau  
(1712-1778), Pestalozzi (1746-1827) pointed out that “learners acquire knowledge most 
efficiently in a pleasant, playful environment, moreover emphasizing the function of a play 
as pedagogically effective activity” [6]. 

Komensky – the father of modern education, remembered mainly for his innovations 
in methods of teaching, especially languages considered that: “school is the manufactory of 
humanity”; “Much can be learned in play that will afterwards be of use when circumstances 
demand it”; “Let the main object…to seek and to find a method of instruction, by which 
teachers may teach less, but learners learn more” [7]. Plato proposed to “regulate play for 
social ends; he seemed to suggest that intellectual play in some form, as demonstrated in 
the dialectical banter of Socrates, could provide a stimulus to understanding” [4]. 

 

Gamification 
Many pioneers in the field of psychology, including Jean Piaget (1962), Carl Jung 

(1987) and Lev Vygotsky (2011) have considered playfulness salient for human 
development and using various research methods to prove their theories[8]. Different forms 
of play, whether it is physical or mental, have determined cognitive abilities in individuals. 
Consequently, the old traditional way of learning has to be refashioned into a modern one 
as a game based learning (GBL) and gamification. 

The game based learning is an educational approach to stimulate students to learn 
by using game components in learning environments. The aim of gamification is to 
maximize amusement and commitment through attracting the interest of learners and 
motivating them to continue learning. Game-based learning (GBL) delineates learning 
outcomes, nevertheless it is destined to balance subject matter with gameplay and the 
potential of the player to commit, and apply the subject matter to the real environment. “In 
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a successful game-based learning environment, choosing actions, experiencing 
consequences, and working toward goals allows players to make mistakes through 
experimentation in a risk-free environment” [9]. 

 

University epidemic boredom 
A 2013 Gallup poll “Bored out of their Minds” of 500.000 students suggests that 

almost 60% of students find at least half their lectures boring, with about 30% claiming to 
find most or all of their lectures boring. 

The most vivid examples are: daydreaming (75%), doodling (66%), chatting to friends 
(50%), sending texts (45%), and passing notes to friends (38%). Over a quarter of students 
tend to leave the lecture at the mid-session break. “This ‘class cutting’ is potentially the 
most serious consequence, since previous research has shown a link between attendance 
and grades.”  
Similarly a boredom questionnaire “TUM Epidemic classroom boredom” of 71 students from 
three faculties from Technical University of Moldova suggests that: 

 

 39.4% are sometimes bored during classes, 26.7%- are rarely bored, 20% -are often 
bored 

 Missing boring classes: 52%- never, 37%- rarely, 21% -often 
 Finding university boring: 48% -never, 39%-rarely 
 Caring teachers: 35% -often, 24%-sometimes 
 Boring homework: 34%- rarely, 32.4% - sometimes 
 Monotonous, useless subjects-25.35%, tedious teachers-20%, boring methods-17% 
 The most boring subjects: Physics and Math- 51% 
 Dull homework: 30% -too much h/w, 15%- do not consider it dull 
 Recommendations: 57.14% -jokes, games, interactivity, 12.6- change methods 

 

Boredom prevention 
One of the easiest and most effective paths to prevent boredom is to have fun 

ourselves. If we are having a good time, likely our students have fun too. Emotional 
Contagious Yale University research shows that if we put our students in a good mood 
they’ll learn more.  

The sudden understanding of “AHA” moments or eureka effect promote learning by 
increasing dopamine, endorphins and oxygen in the brain, resulting in flashes of clarity 
being like a spring for innovative ideas and breakthrough performances. Other far-reaching 
approaches like: challenging students and getting them out of their comfort zone;  
storytelling is a well-documented engagement strategy and it was the primary way we 
learned before we started writing things down; flexible sitting which uses brain breaks to 
help break up the day and refocus attention; providing choice to learners or taking the 
initiative leads to more stimulation and curiosity; connecting teaching to real life  proves 
the relationship between learning goals and real situational environment. 

 

Conclusion 
The major fact concerning interactive teaching is about instructing the learners in a 

way they are actively involved within the learning process. Therefore, in pursue for the 
effective teaching, humour and playfulness constitute the best renovator, a stress buster 
also a  fear and anxiety killer, an ice-breaker, moreover, a grantor to think out of the box 
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and enhance learning, and nonetheless is a productive fun ingredient to engage students 
and stimulate learning. Thus, it is desirable to organize lessons into easily assimilated steps 
to make learning gradual, cumulative and pleasant. 
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Abstract. This research has been inspired by an AOF (Academic Objective French) content 
detailed analysis, as part of a broader issue, which is the contribution of foreign language 
(French) teaching/studying within students’ academic integration process.The proper 
acknowledging and understanding of the foreign language cultural dimension makes the 
educational actors temptation to bring the concept of linguistic forming closer to that of 
academic competences forming as a whole more acceptable. In this context, the author 
wonders what would be the tools to enforce lectures assimilation and to enhance academic 
performance, making a case for the role of written academic production, as it evolves and 
transforms across the advancement on the academic path. Initially, it implies the lectures’ 
content restitution, evolving towards commentaries and syntheses, turning eventually into 
professional writings based on surveys study cases. 

 

Key-words: written production, transversality, didactic process, bachelor degree, master degree, 
restitution, commentary, synthesis, study case. 

 

Rezumat. Studiul este inspirat de o analiză minuţioasă a conţinutului FOU (franceza cu 
obiectiv universitar), înscriindu-se într-o problematică mai largă, și anume, aportul predării-
învăţării limbii străine (franceza) în procesul de integrare a studenţilor în învăţământul 
superior. Pornind de la dimensiunea culturală a limbii străine, poate fi acceptată tentaţia 
actorilor din domeniul educaţiei de a deplasa conceptul de formare lingvistică spre cel de 
formare a competenţelor universitare în ansamblu. În acest context, autoarea se întreabă 
care ar fi mijloacele de optimizare a recepţionării cursurilor și a măririi performanţei 
universitare, oprindu-se asupra rolului producţiei scrise universitare.  Aceasta din urmă 
evoluează odată cu avansarea parcursului universitar, având iniţial un caracter bazat pe 
restituirea conţinutului cursurilor, evoluând spre realizarea de comentarii și sinteze, 
ajungând, în cele din urmă, la scrieri cu caracter profesional emanate din cercetarea 
studiilor de caz. 

 

Cuvinte-cheie: producţie scrisă (PS), transversalitate, demers didactic, licenţă (L), masterat (M), 
restituire, comentariu, sinteză, studiu de caz. 
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Introducere 
Subiectul performanţei universitare nu încetează să alimenteze reflecţia didactică, 

iar evoluţia recentă a mobilităţii internaţionale a studenţilor amplifică vizibil câmpul de 
reflecţie didactică și metodologică. Ce demers didactic putem elabora pentru un maximum 
de coerenţă și eficacitate? Strategia unităţilor de studiu destinate formării lingvistice ar 
putea încorpora și elemente transversale, aducând beneficiu și altor discipline universitare. 
În acest context ne vom referi, în particular, la rolul producţiei scrise asupra creșterii 
performanţei universitare a studenţilor în cadrul ciclului de licenţă [1, 2]. 
Observaţiile făcute de-a lungul timpului permit să afirmăm că ansamblul producţiilor scrise 
universitare (PSU) se bazează, la ciclul I, pe așa-numita rescriere a cursului, aceasta din 
urmă emanând din notele de curs și din chestionarele preformulate [3]. În cazul limbii 
străine, sarcinile elaborate în materie de PS se bazează, în această etapă, pe 3 competenţe 
esenţiale: capacitatea descrierii, capacitatea structurării unei explicaţii și capacitatea 
exprimării punctului de vedere. În această ordine de idei. chestionarul ce însoţește 
înţelegerea unui document scris va conţine întrebări destinate dezvoltării continue a 
competenţelor enumerate mai sus. El va include, în particular, următoarele tipuri de 
întrebări: directe; adevărat/fals cu justificarea alegerii răspunsului; reformularea, cu ajutorul 
mijloacelor proprii, a unui enunţ din text; explicarea sensului unei sintagme. 

Să revenim, deci, la conţinutul producţiilor scrise universitare, despre care Mangiante și 
Parpette afirmă că au un caracter transversal, adică aplicabil în raport cu diverse discipline 
universitare [4]. În virtutea acestei idei ne propunem, în cadrul acestui studiu, să adoptăm 
clasificarea elaborată de acești cercetători, în cadrul căreia distingem 3 categorii ce se 
completează în mod progresiv odată cu avansarea parcursului universitar: 

- restituirea conţinutului cursurilor – PS aplicabilă în cadrul ciclului I (licenţă) L1 și L2;  
- comentarii și sinteze – PS ce poate să apară la L2, fiind prezentă și la L3 și M1 

(masterat); 
- simulări/studii de caz din care emană scrieri cu caracter profesional – PS prezente, în 

particular, la masterat. 
În continuare, propunem atenţiei cititorului tabelul ce ilustrează evoluţia caracterului 

producţiei scrise universitare cu descrierea obiectivelor fiecărui tip de PS. 
 

Restituiri de cursuri  

 

- A redacta definiţia termenilor/noţiunilor specifice. 
- A răspunde la întrebările fundamentale ale cursurilor (cine, 
ce, de ce, cum). 
- A reproduce o demonstraţie știinţifică/ experimentală. 
 

Comentarii și sinteze 

- A răspunde la întrebări ce decurg din conţinutul cursului, 
fiind însă formulate în baza unor documente (articole, scheme, 
grafice) sau anumite date, rezultând dintr-un experiment.  
 

- A reacţiona la situaţii descrise, a exprima o părere, o 
reflecţie, a comenta și a compara. 
 

- A redacta o sinteză în baza unei serii de documente pe 
același subiect: a reuni și a pune în perspectivă mai multe 
puncte de vedere, a clasa, a compara, a opune.  
 



 Typology of university written productions 65 

Journal of Social Sciences  March, 2020, Vol. 3 

Studii de caz și simulări  

- A analiza o situaţie, pornind de la parametri punctuali, a 
interpreta date și a le adapta la o schemă studiată la curs, a 
completa și a argumenta.  
 

- A înţelege parametrii unei scheme de comunicare 
specializată și a redacta o producţie scrisă cu caracter 
profesional. A rezuma, a ordona informaţiile necesare la 
realizarea unei sarcini în context specializat. 

 

Să încercăm, în cele ce urmează, a identifica principalele competenţe ce stau la baza 
unei sau altei PS din șirul celor prezentate mai sus. După care, în etapa următoare, vom 
analiza unele strategii didactice menite să contribuie la dezvoltarea acestor competenţe. 

 

I. Restituiri de cursuri 
Așadar, în vederea realizării producţiei scrise cu caracter de restituire a conţinutului 

cursului studentul trebuie să aibă capacitatea de a sintetiza un conţinut informaţional, a 
structura propriul său produs, asigurându-i acestuia maximum de precizie. Care ar fi, se 
întreabă didacticianul din noi, mijloacele lingvistice ce necesită a fi puse la dispoziţia 
studentului în vederea realizării acestui tip de PS? Să nu uităm că elaborarea acesteia 
solicită instrumente lingvistice susceptibile de a exprima definiţia, descrierea, cauza-
consecinţa-condiţia [5]. 
Atenţia noastră se va concentra, în mod prioritar, asupra structurilor explicative, în special 
cele care exprimă legături de cauzalitate: à condition que, suite à, dû aux, donc, en raison de...  
- verbe declarative participante și ele la exprimarea cauzalităţii: nous verrons, il apparait, on 
doit, à supposer, il convient... 
- verbe factive, elemente active în cadrul aceleiași scheme de comunicare: résulter de, 
reposer sur, induire, entraîner…  
- modalizatori temporali: dès le début, dès à présent, initialement, finalement, parallèlement… 
- adjective calificative: utile, riche, fréquent, rare, spontané, abondant, fonctionnel, prioritaire… 
Strategiile didactice puse în aplicare în vederea aproprierii mijloacelor lingvistice enunţate 
vor include exerciţii de antrenament în bază de texte, enunţuri decontextualizate, cuvinte-
cheie etc. Astfel, PS cu caracter de reconstituire de curs trebuie să apară ca un text relativ 
lung și complex, incluzând, concomitent, enunţuri cu caracter de definiţie, descriere și 
explicaţie. Studentul trebuie să facă o distincţie clară între aceste 3 secvenţe în vederea 
alegerii conectorilor, modalizatorilor adecvaţi fără riscul de a redacta o simplă enumerare 
de date. 

Experienţa elaborării de evaluări curente/sumative ne-a demonstrat că este nevoie 
de a lucra, în egală măsură, asupra înţelegerii sarcinilor de examen, cele care permit, de 
fapt, declanșarea producţiei scrise. În acest scop, pot fi diversificate formulările, recurgând 
la forme incitative: Vous devrez relever…. ; turnuri impersonale și pasive: Il vous est demandé 
de… Să nu uităm că în cadrul activităţilor de antrenament este necesară prezentarea, de 
către profesor, a unui prototip de răspuns așteptat, care să fie analizat în detaliu împreună 
cu studenţii.  

 

II. Comentarii, sinteza documentelor 
În raport cu simplele întrebări ce ţin de conţinutul cursului și care pot genera o PS ce 

emană din notele de curs sau urmează o structură ghidată de sarcină, există producţii scrise 
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în baza documentelor anexe. Acestea din urmă necesită o activitate mai complexă,  în 
cadrul căreia noţiunile abordate la curs sunt confruntate cu cele din alte surse de informare, 
cu diverse aplicaţii practice, comentarii în articole cu caracter vulgarizator sau în texte de 
specialitate. 

Studentul este pus în situaţia de a valorifica ideile studiate la curs, relativizând, de 
astă dată, unele noţiuni definite în cadrul cursului. El trebuie să compare, să comenteze și 
să aducă modificări la formulările făcute anterior. 
Din analiza potenţialului studenţilor noștri este lesne de înţeles că dificultatea acestora, în 
cadrul PS de acest gen, nu ţine de domeniul de specialitate și nici de vocabularul 
specializat, dar ţine de lipsa competenţelor în materie de sintaxă, articulatori și conectori 
logici, conjugare a verbului, altfel spus, ceea ce constituie elementele de coeziune și de 
structurare a textului.  
Este nevoie, deci, de un dispozitiv lingvistic particular unde verbul de specialitate este 
indispensabil în special la forma pasivă, iar relaţiile de cauzalitate apar în diverse forme de 
exprimare. În consecinţă, activităţile pregătitoare pentru sinteză necesită o focalizare pe 
structurile sintactice și pe lexicul utilizat în diferite documente [6]. Studentul va recurge la 
sursele exterioare cursului. 

 

III. Simulări și studiu de caz  
Spre sfârșitul studiilor de licenţă și, în special, în cadrul studiilor de masterat PS 

trebuie să pregătească studentul pentru viaţa profesională, deci, trebuie să aibă caracter 
profesional. În acest scop, studentul integrează cunoștinţe exterioare cursului și 
documentelor complementare furnizate de profesor.  

El trebuie să utilizeze experienţe trăite sau evenimente de actualitate de care a luat 
cunoștinţă prin intermediul media sau de-a lungul unui stagiu, vizită la întreprindere,  
conferinţă etc.  

Știinţa didacticii ne învaţă că studiul de caz rezidă în elaborarea unei metode de 
soluţionare a unei probleme prin luarea de decizii. În consecinţă, studentul iese din postura 
sa anterioară pentru a încarna un actor din domeniul de specialitate, exprimând un punct de 
vedere argumentat, elaborat în baza unui fascicul de surse diferite: cursuri, documente, 
anexe, rezultate ale unor experienţe proprii.  

În această situaţie nouă, acesta este invitat să contextualizeze, să inoveze, să ia 
atitudine și, eventual, să producă un document exterior mediului universitar [7]. Este vorba 
aici despre o metodă pedagogică ce antrenează studentul în vederea abordării de situaţii 
concrete, preluate din viaţa reală a unei întreprinderi. Obiectivul didactic este unul destul 
de amplu și constă în efectuarea unui diagnostic, în formularea corectă a problemei, în 
cercetarea faptelor și a legăturilor dintre ele, apoi în interpretarea  relaţiilor descoperite 
între diferitele date ale problemei.  

În ultimă instanţă, studentul reflectează asupra numărului de soluţii abordabile, 
selectând-o pe cea optimală și formulând principiile operaţionale sau regulile de urmat 
aplicabile în cazuri sau situaţii similare. 

Ce se evaluează în cadrul acestui tip de PS? Coerenţa procesului de 
analiză/argumentarea și formularea unei soluţii adecvate.  

Este important de remarcat că exprimarea opiniei și argumentarea acesteia necesită 
stăpânirea unor termeni axiologici (bien, precieux, agreable...), utilizarea comparativului și a 
superlativului, dar și cea a modalizatorilor de intensitate, de manieră [6]. 
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Concluzii 
Au fost prezentate 3 tipuri de PS universitare în progresie graduală pentru  un 

parcurs universitar. Acestea pot fi asociate cu 3 competenţe generale specifice activităţii 
universitare: a ști să gestionezi, a ști să analizezi și a ști să transpui/aplici cunoștinţe. 
Actul de a scrie constă în a gestiona cunoștinţe, informaţii, făcându-le să circule și să 
convingă. Această tipologie relevă ideea, potrivit căreia studiile universitare trebuie să 
favorizeze o dinamică a transversalităţii disciplinelor. 

Competenţele transversale ale producţiei scrise pot fi formulate, în mod succint, 
după cum urmează: a reproduce, a recopia; a reformula, a extinde; a reuni, a crea. 

Devine evidentă necesitatea de a desacralizarea, în cadrul studiilor universitare, a 
actului de a scrie. În acest context, antrenarea eficientă a PS poate fi realizată în autonomie, 
dar și în grup, unde cunoștinţele și competenţele pot fi îmbogăţite prin colaborare. 
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Abstract. Language is envisioned as an organic system of linguistic units. There are 7 
linguistic units. The text is at the top of the syntactic hierarchy. It is best regarded as 
a semantic unit. Motivated by the intention to provide information, the text oscillates 
between continuity and expansion. Continuity concerns the known element → "the theme" 
while the expansion brings a new element → "the rheme". The development of the 
information is visible through textual means of cohesion: connectors, anaphora, word order, 
and determiners. Cohesion and coherence are “text - centered notions”. The means of 
coherence include: logical relations such as causality and class inclusion; knowledge of how 
events, actions, objects, and situations are organized, and the striving for continuity in 
human experience. There are two aspects of coherence, namely, situational coherence and 
generic coherence. Cohesion is the result of "semantic ties", which refers to the dependent 
links between items within a text. These ties come together to create meaning. Cohesion 
and coherence are two standards of textuality, without them, the text will not be 
communicative. 

 

Keywords: anaphora, coherence, cohesion, connectors, hierarchy, rhema, theme. 
 

Rezumat. Limba este reprezentată ca fiind un sistem de semne lingvistice. Există 7 unităţi 
lingvistice. Textul ocupă nivelul superior în ierarhia unităţilor limbii, devenind unitatea 
maximală comunicativă. Coeziunea și coerenţa sunt importante noţiuni lingvistice. Textul 
este un produs lingvistic înzestrat cu structură și coeziune internă, care își dobândește 
caracteristicile efective în relaţiile sale situaţionale și intertextuale. Motivat de intenţia de a 
furniza informaţie, textul oscilează între continuitate și expansiune. Continuitatea vizează 
elementul cunoscut → „temă”, în timp ce expansiunea aduce un element nou → „remă”. 
Interconectându-se în diverse moduri, temele și remele realizează o progresie tematică. 
Conectorii și anafora (expresiile anaforice) sunt  categoriile de entităţi lingvistice care 
asigură coeziunea. Sensul global al textului nu reprezintă exclusiv suma semnificaţiilor 
frazelor constituente, ci trebuie să aducă un supliment de semnificaţie. În acest sens, 
coerenţa se reflectă în relaţiile de cauzalitate, de referenţă sau în relaţii temporale care 
sunt, în general, aspecte semantico-cognitive. Există două tipuri de coerenţă: tematică și 
referenţială. Coeziunea și coerenţa constitue două criterii ale textualităţii. 

 

Cuvinte-cheie: anaforă, coerenţă, coeziune, conectori, ierarhie, remă, temă. 
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Introduction 
La langue est envisagée comme un système organique de signes linguistiques, un 

agencement d’unités hiérarchisées. La hiérarchie, c'est une structure qui ne consiste pas en 
une simple succession, une simple addition, de même qu'un organisme n'est pas une simple 
adition d'organes, ni un organe une simple addition de cellules. 

Dans son ouvrage Problèmes de linguistique générale, Émile Benveniste montre les 
rapports existant entre unité et stucture: « C'est d'abord ce qu'on entend par structure: des 
types particuliers de relations articulant les unités d'un certain niveau. Chacune des unités 
d'un système se définit ainsi par l'ensemble des relations qu'elle soutient avec les autres 
unités, et par les oppositions où elle entre; c'est une entité relative et oppositive, disait 
Saussure. On abandonne donc l'idée que les données de la langue valent par elles-mêmes 
et sont des "faits" objectifs des grandeurs absolues, susceptibles d'être considérées 
isolément. En réalité les entités linguistiques ne se laissent déterminer qu'à l'intérieur du 
système qui les organise et les domine, et les unes par rapport aux autres. Elles ne valent 
qu'en tant qu'éléments d'une structure. C'est tout d'abord le système qu'il faut dégager et 
décrire» [1, p. 21]. 

Les unités de la langue relèvent de deux plans: syntagmatique quand on les 
envisage dans leur rapport de succession matérielle au sein de la chaîne parlée, 
paradigmatique quand elles sont posées en rapport de substitution possible, chacune à son 
niveau et dans sa classe formelle.  

 

I. Les unités non-significatives 
L’analyse linguistique délimite les éléments à travers les relations qui les unissent. 

Elle consiste en deux opérations qui se commandent l’une l’autre et dont toutes les autres 
dépendent:  

1) la ségmentation (l’axe syntagmatique) 
2) la substitution (l’axe paradigmatique) 

Quelque que soit l’étendue du texte considéré, il faut d’abord le segmenter en portion de 
plus en plus réduites jusqu’aux éléments non décomposables. Parallèlement on identifie 
ces éléments par les substitutions qu’ils admettent.  Ainsi, on segmente raison en [r] — [ε] — 
[z] — [õ], où l'on peut opérer les substitutions: [s] à la place de [r] (= saison); [a] au lieu de 
[ε] (= rasons); [y] au lieu de [z] (= rayon); [έ] au lieu de [õ] (= raisin). Ces substitutions peuvent 
être recensées: la classe des substituts possibles de [r] dans [rεzõ] comprend [b], [s], [m], [t], 
[v]. Appliquant à chacun des trois autres éléments de [rεzõ] la même procédure, on dresse 
ainsi un répertoire de toutes les substitutions recevables, chacune d'elles dégageant à son 
tour un segment identifiable dans d'autres signes. Progressivement, d'un signe à l'autre, 
c'est la totalité des éléments qui sont dégagés et pour chacun d'eux la totalité des 
substitutions possibles [16, pp. 3-4]. 

C’est la méthode de distribution qui définit chaque élément par l'ensemble des 
environnements où il se présente, et au moyen de la relation syntagmatique et 
paradigmatique.  

Les opérations de segmentation et de substitution n’ont pas la même entendue. La 
substitution peut opérer aussi sur des éléments non segmentables, c’est-à-dire sur les traits 
distinctifs du phonème. Dans [d'] on reconnait quatre traits distinctifs: occlusion, dentalité, 
sonorité, aspiration. On ne peut non plus leur assigner un ordre syntagmatique; l'occlusion 
est inséparable de la dentalité, et le souffle de la sonorité. Chacun d’eux admet néanmoins 
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une substitution. L'occlusion peut étre remplacée par une friction; la dentalité par la 
labialité; l’aspiration par la glottalité, etc.  
Du fait qu'ils sont substituables, les traits distinctifs constituent des classes 
paradigmatiques; mais du fait qu'ils ne sont pas segmentables, ils ne peuvent constituer de 
classes syntagmatiques. 

Selon Émile Benveniste, le niveau des traits distinctifs, appelé mérismatique (gr. 
merisma, -atos, « délimitation ») et le niveau phonématique, relevant de la segmentation et 
de la substitution constituent les deux niveaux inférieurs de l'analyse linguistique. 

Les phonèmes et les mérismes sont des unités non-significatives, la combinaison des 
mérismes produisant le phonème ou le phonème se décomposant en mérismes, c’est-à-dire 
le mérisme est une unité constitutive, le phonème ― distinctive. 

 

II. Les unités significatives 
La transition d'un niveau au suivant met en jeu des propriétés singulières et 

inaperçues. Du niveau phonématique on passe au niveau morphématique qui se caractérise 
par la condition linguistique du sens. Ainsi, le morphème est l’unité minimale significative 
composée de phonèmes. Du morphème on passe au mot. 

D'une part, le mot se décompose en unités de niveau inférieur; de l'autre il entre, à 
titre d'unité signifiante et avec d'autres unités signifiantes, dans une unité de niveau 
supérieur ― la phrase. Le mot est un constituant de la phrase, il en effectue la signification; 
mais il n'apparaît pas nécessairement dans la phrase avec le sens qu'il a comme unité 
autonome. Dans la pratique, le mot est envisagé surtout comme élément syntagmatique, 
constituant d'énoncés empiriques. Les relations paradigmatiques comptent moins, en tant 
qu'il s'agit du mot, par rapport à la phrase. 

Pour préciser la nature des relations entre le mot et la phrase, il sera nécessaire de 
poser une distinction entre « mots autonomes », fonctionnant comme constituants de 
phrases (c'est la grande majorité), et mots qui ne peuvent entrer dans des phrases que 
joints à d'autres mots: ainsi fr. le (la...), ce (cette...) ; mon (ton...), ou de, à, dans, chez ; mais non 
toutes les prépositions: cf. fr. pop. c'est fait pour ; je travaille avec ; je pars sans.  

Pour mieux comprendre la nature du changement qui a lieu quand du mot nous 
passons à la phrase, il faut voir comment sont articulées les unités selon leurs niveaux et 
expliciter plusieurs conséquences importantes des rapports qu'elles entretiennent.  
Les entités linguistiques admettent deux espèces de relation:  

a) distributionnelles (entre éléments de même niveau) 
b) intégratives (entre éléments de niveaux différents) 

Une unité sera reconnue comme distinctive à un niveau donné si elle peut être identifiée 
comme « partie intégrante » de l'unité de niveau supérieur, dont elle devient l’intégrant. 
Ainsi /s/ a le statut d'un phonème parce qu'il fonctionne comme intégrant de /-al/ dans 
salle, de /-o/ dans seau, de /-ivil/ dans civil, etc. En vertu de la même relation transposée au 
niveau supérieur, /sal/ est un signe parce qu'il fonctionne comme intégrant de : — à manger 
; — de bains... ; /so/ est un signe parce qu'il fonctionne comme intégrant de : — à charbon ; 
un — d'eau ; et /sivil/ est un signe parce qu'il fonctionne comme intégrant de : — ou 
militaire ; état — ; guerre —. 

Dans le système des signes de la langue, l'étendue de la distinction entre constituant 
et intégrant joue entre la limite supérieure, tracée par la phrase, qui comporte des 
constituants et la limite inférieure, celle du « mérisme », qui ne comporte lui-même aucun 



 C. Tintiuc 71 

Journal of Social Sciences  March, 2020, Vol. 3 

constituant de nature linguistique. Donc la phrase ne se définit que par ses constituants; le 
mérisme ne se définit que comme intégrant.  

L'intégration nous livre des unités signifiantes; la dissociation nous livre la 
constitution formelle. La relation de la forme et du sens se dévoile dans la structure des 
niveaux linguistiques, parcourus par les opérations descendantes et ascendantes de 
l'analyse, et grâce à la nature articulée du langage. 

Du mot on a passé au niveau de la phrase.  
Pour Ferdinand de Saussure, la phrase relève de la linguistique de la parole et non 

de la langue. Selon Noam Chomsky, la phrase relève de la compétence (c’est-à-dire du code 
la langue en opposition à la performance qui est sa mise en œuvre) [9]. 

Pierre Le Goffic montre que ces deux conceptions de la phrase sont complémentaires 
[8, pp. 99-100]. 

Traditionnellement, le terme de phrase est utilisé pour désigner l’unité du discours 
caractérisée, sémantiquement, par l’autonomie relative et par les démarcateurs de nature 
prosodique; le terme de proposition désigne soit l’unité syntaxique qui énonce un 
jugement, soit l’unité syntaxique qui est intégrée dans la phrase complexe. Le terme 
d’énoncé remplace avantageusement aussi bien le terme de phrase que celui de 
proposition. 

Les pragmatiques font de l’énoncé l’occurrence particulière d’une phrase. L’énoncé 
désigne une phrase en contexte. Moeschler et Reboul affirment «L’énoncé, c’est-à-dire la 
phrase en usage, a des propriétés différentes de celles de la phrase correspondante et la 
même phrase, énoncée dans des circonstances différentes, correspondra à des énoncés 
différents» [12, p. 42]. 

Pour Claude Vargas, «une phrase est une unité linguistique autonome, constituée 
d’un ensemble de mots construits selon les règles grammaticales autour d’un ou plusieurs 
prédicats» [10, p. 91]. 

Dans son ouvrage ,,Essai de grammaire discursive du français”, Anatol Lenţa affirme 
que «L’unité minimale de la communication est la phrase...», «La phrase simple est une 
unité indépendante, composé d’un seul prédicat» [4, pp. 35-36]. Il parle plus loin de 
«phrases à un seul terme essentiel» [4, p. 36], de «phrases à deux constituants essentiels» 
[4, p. 38]. 

Le prédicat est une propriété fondamentale de la phrase, ce n'est pas une unité de 
phrase. Il n'y a pas plusieurs variétés de prédication. Les types de phrases qu'on pourrait 
distinguer se ramènent tous à un seul, la proposition prédicative, et il n'y a pas de phrase 
hors de la prédication. La phrase n'est pas une classe formelle qui aurait pour unités des 
«phrasèmes» délimités et opposables entre eux. Les types de phrases qu'on pourrait 
distinguer se ramènent tous à un seul, la proposition prédicative, et il n'y a pas de phrase 
hors de la prédication. Donc, le niveau catégorématique (gr. katégoréma = lat. praedicatum) 
comporte seulement une forme spécifique d'énoncé linguistique, la proposition; celle-ci ne 
constitue pas une classe d'unités distinctives. C'est pourquoi la proposition ne peut entrer 
comme partie dans une totalité de rang plus élevé. Une proposition peut seulement 
précéder ou suivre une autre proposition, dans un rapport de consécution. Un groupe de 
propositions ne constitue pas une unité d'un ordre supérieur à la proposition. Il n'y a pas de 
niveau linguistique au-delà du niveau catégorématique [1, p. 129]. 

La phrase contient des signes, mais n'est pas elle-même un signe. 
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C’est avec la phrase qu’on quitte le domaine de la langue comme système de signes, et l'on 
entre dans un autre univers, celui de la langue comme instrument de communication, dont 
l'expression est le discours.  

Ce sont là vraiment deux univers différents, bien qu'ils embrassent la même réalité, 
et ils donnent lieu à deux linguistiques différentes, bien que leurs chemins se croisent à 
tout moment. Il y a d'un côté la langue, ensemble de signes formels, dégagés par des 
procédures rigoureuses, étagés en classes, combinés en structures et en systèmes, de 
l'autre, la manifestation de la langue dans la communication vivante.  

La phrase appartient bien au discours. L’affirmation que la phrase est l'unité du 
discours trouve confirmation dans les modalités de phrase: l’assertion, l’interrogation, 
l’exclamation et l’injonction. Les modalités de phrase sont des composants essentiels à la 
base des actes de discours (réalisés dans les énoncés): une interrogation peut tout 
naturellement être une demande d’information, mais peut être aussi un acte indirect tel 
qu’une "demande de faire" (Pourriez-vous ouvrir la porte ?), etc. 

La phrase est une unité, en ce qu'elle est un segment de discours, et non en tant 
qu'elle pourrait être distinctive par rapport à d'autres unités de même niveau.  

La phrase est une unité complète, qui porte à la fois sens et référence: sens parce 
qu'elle est informée de signification, et référence parce qu'elle se réfère à une situation 
donnée. Ceux qui communiquent ont justement ceci en commun, une certaine référence de 
situation, à défaut de quoi la communication comme telle ne s'opère pas, le « sens » étant 
intelligible, mais la « référence » demeurant inconnue.  

L’unité syntaxique complexe (dite aussi unité contextuelle complexe ou unité 
superphrastique) représente une unité logique et sémantique du discours, composé de deux 
ou plusieurs éléments réunis sémantiquement et grammaticalement malgré les points. La 
valeur contextuelle de chacun des composants de l’unité syntaxique complexe ressort du 
sens général de la communication. 

L’unité syntaxique complexe possède une structure syntaxique ouverte dont les 
composants se réunissent au mépris des limites formelles séparant les propositions et 
même les phrases. En même temps, entre les termes constitutifs de l’unité superphrastique 
peuvent exister des rapports logiques de subordination et de coordination qui les 
rapprochent de la phrase composée sans toutefois rendre identiques ces deux structures 
différentes. [5, p. 313] 

Le plus souvent, les composants de l’unité superphrastique sont liés par la 
juxtaposition et l’adjonction. 

La juxtaposition, ou la parataxe, est un procédé syntaxique qui permet d’unir deux 
ou plusieurs propositions sans aucun autre élément de liaison que les signes de 
ponctuation. 

Les actions contenues dans les propositions juxtaposées peuvent être simultanées 
ou elles peuvent se présenter comme une conséquence, une opposition par rapport au 
contenu de la proposition précédente. 

Ex. de conséquence: Le train s’ébranle, il saute sur le marchepied, il reste là accroché 
aux barres de cuivre. (J.P.Sartre) 

Ex. d’opposition: La femme est pâle, toute longue et mince, avec des cheveux 
ébouriffés; lui, il est grand et blond, avec la peau toute dorée, ses bras nus sortant d’une 
chemisette de soie bleue. Les portières claquent, [mais] ils ne les entendent pas. (J.P.Sartre) 
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A la juxtaposition sont propres : comparaison des faits et mise en évidence de leur 
disparité, mais sans toutefois les opposer l’une à l’autre comme des conceptions 
incompatibles. 

Ex. : Ils se turent. Il lui souriait, elle le regardait en souriante et pleurant un peu, ils 
n’avaient plus rien à se dire. (J.P.Sartre) 

Dans les constructions juxtaposées ce sont les rapports de cause et de conséquence 
que l’on rencontre le plus fréquemment. 

Ex. : Il monta sur le trottoir et vit des cafés avec de belles terrasses et puis des 
auberges, mais il n’entra pas: il y avait des nappes sur les tables, les nappes, ça risque de se 
tacher. (J.P.Sartre) [= …il n’entra pas (parce que) il y avait des nappes sur les tables (et) les 
nappes, ça risque de se tacher.] 

L’adjonction est un procédé syntaxique qui permet de réunir en une seule unité 
communicative des termes isolés de proposition ou des propositions introduites par des 
mots conjonctifs (dits aussi connecteurs ou marqueurs d’intégrité linéaire), sans que celles-ci 
puissent constituer des propositions subordonnées ou coordonnées. 

Ex. : J’ai entendu une auto qui arrivait de la grand’route et je me suis dit que c’était 
encore des braconniers. Car il faisait trop froid pour les amoureux et, par-dessus le marché, 
il pleuvait. (G. Simenon) 

On pourrait parler de deux grands types de constructions adjonctives : 
1. les constructions adjonctives renfermant des conjonctions. 

Ex. : Pour moi, les diplômes, la culture, c’est sans importance. Mais toi, tu es une 
petite nature délicate. (M. Aymé) 
2. les constructions adjonctives sous forme de termes de proposition. 

Ex. : Il voit des tas de choses. Des camions, des chalands, des tanks, des soldats, des 
canons, des cheveux, des gares, des trains dans les gares, des chefs de gare. (A. de Saint 
Exupéry) 

 

III. Le texte - l’unité maximale communicative 
Le texte est placé en tête de la hiérarchie des unités de la langue. C'est l’unité qui a 

la taille la plus grande et se caractérise par la cohésion et la cohérence. 
La cohérence du texte est le niveau du signifié, c’est-à-dire elle envisage les 

relations sémantiques et logiques qui se créent entre les constituants du texte (termes de 
proposition, phrases (simple ou complexe), unités syntaxiques complexes). 
Pour qu’un texte soit cohérent, il doit respecter deux règles : 

 Règle de répétition 
Le texte doit comporter dans sa structure des éléments récurrents pour constituer un fil 
conducteur qui assure sa continuité thématique. C’est le rôle des reprises, de la synonymie 
contextuelle. 

 Règle de progression 
Le texte doit comporter dans sa structure des éléments apportant une information nouvelle: 
on transmet à autrui un message pour lui apporter une information qu’il ignore. 

La cohérence du texte repose sur l’équilibre entre ces deux règles complémentaires: 
la nécessaire introduction d’éléments nouveaux doit s’accorder avec les exigences de la 
continuité thématique.  

Selon Beaugrande, la cohérence n’apparait pas comme le seul critère intervenant au 
niveau global du texte; celui-ci implique aussi: – les relations logiques, “logical relations 
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such as causality and class inclusion”, – la manière dont les connaissances des évènements, 
des actions, des objets et des situations sont organisées, “knowledge of how events, actions, 
objects, and situations are organized” [13]. 

La cohérence du texte se répartit en cohérence thématique et cohérence 
pragmatique. 

La répartition de l’information en thème et propos (rhème) varie d’une phrase à 
l’autre dans le développement d’un texte. 
On distingue trois types fondamentaux de progression thématique: 
a) La progression à thème constant, la plus élémentaire, reprend un même élément en 
position thématique : 
Phrase 1: Th1 > Rh1 
Phrase 2: Th1 > Rh2 
Phrase 3: Th1 > Rh3, etc. 
Ex. : Le chat est un animal gracieux ; il ronronne doucement mais il chasse les souris avec 
passion. 
Les textes de type narratif privilégient cette forme de progression. 
b) La progression linéaire: le rhème de la phrase antérieure devient le thème de la phrase 
qui suit : 
Ex. : Pierre (Th1) a aperçu Louise (Rh1). Elle (Th2= Rh1) était avec son frère (Rh2) qui (Th3= 
Rh2) faisait du patin à roulettes. [3] 
Les textes de type argumentatif font un usage privilégié de cette forme de progression. 
c) La progression à thème éclaté (ou, selon Riegel et alii, à thèmes dérivés) est à la base des 
textes de type descriptif. Dans cette progression, les divers thèmes sont dérivés d’un 
«hyperthème» initial grâce à une relation d’inclusion plus ou moins lâche. 
Ex. : La chambre (hyperthème) était vaste. Le plafond (Th. dérivé 1) était orné de peintures 
rococo, les murs (Th. dérivé 2) suintaient d’humidité et le plancher (Th. dérivé 3) était 
couvert de poussière [3, p. 68]. 
La cohérence pragmatique se répartit à son tour en: 

a) les voix 
Gérard Genette propose trois modes du récit: la focalisation externe (quand l’histoire 

est racontée à travers le regard d’un narrateur extérieur à l’histoire qui n’y participe pas), la 
focalisation interne (quand l’histoire est racontée à travers le regard d’un personnage), la 
focalisation zéro (le narrateur est omniscient) [7, pp. 248-249]. 

b) les modalisations 
La modalisation est l'emploi de verbes modaux (pouvoir, devoir, vouloir, etc.), 

d'adverbes (peut-être (adverbe modalisateur), sans doute, bien sûr (locutions adverbiales), 
etc.), de temps (futur, conditionnel, etc.), d'adjectifs (évaluatifs / affectifs), de noms par 
lesquels un locuteur manifeste, entre autres, le degré d'adhésion à son énoncé. 

La modalité d'énonciation spécifie le type de communication qui s’instaure entre le 
locuteur et son ou ses auditeur(s); elle se traduit par le type de phrase employé qui exclut 
les autres: soit déclaratif, soit exclamatif, soit interrogatif, soit impératif.  

La modalité d'énoncé est soit logique (Il se peut que Paul vienne), soit appréciative 
(C’est heureux que Paul soit là). Par exemple, on peut exprimer diversement la probabilité: 
Paul doit venir; Paul viendra probablement, sûrement; Probablement que Paul viendra, etc. 

Selon M. Riegel et alii, dans la Grammaire méthodique du français (« L'énonciation »), 
les modalités d'énoncé « renvoient au sujet de l'énonciation en marquant son attitude vis-à-
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vis du contenu de l'énoncé [...]. Elles expriment la manière dont l'énonciateur apprécie le 
contenu de l'énoncé».  

La modalité de message pose, plus que les deux autres, le problème du rapport entre 
syntaxe et discours dans toute sa complexité. En effet, le sujet d'énonciation intervient de 
manière différente dans son énoncé suivant l’organisation syntaxique qu’il met en place ou 
l’intonation qu’il adopte; ainsi, on mettra en relief le terme Paul de multiples façons dans 
les phrases: Paul est venu; c’est Paul qui est venu; Paul, il est venu; Il est venu, Paul. De même, 
la passivation influe considérablement sur le statut sémantique de l’énoncé, surtout s’il y a 
effacement de l’agent (Le gouvernement a augmenté l’essence/L’essence a été augmenté). 

Van Dijk affirme que la cohérence intervient à plusieurs niveaux, connexions 
phrastiques et contenu global du texte: un ensemble sémantiquement cohérent peut se 
distinguer d’une structure d’enchainement des éléments syntaxiques et sémantiques; un 
texte peut avoir des marques de cohésion et ne pas être cohérent [14, p. 189]. 

La cohésion du texte est le niveau du signifiant; elle se réalise par des liens 
linguistiques explicitement marqués. Ces liens peuvent revêtir différentes formes et remplir 
différentes fonctions. Il y en a qui assurent une cohésion référentielle, thématique: on fait 
comprendre que c'est bien de la même chose que l'on parle que précédemment. Plusieurs 
mots (ou syntagmes nominaux) renvoient à des thèmes ou des entités déjà introduits dans 
le texte. Ce sont les anaphores. D'autres liens sont exprimés par les connecteurs (ou 
marqueurs d’integrité linéaire). 

 Au sens restreint, les connecteurs sont les termes qui assurent la liaison à l’intérieur 
d’une phrase complexe : les conjonctions de coordination et de subordination. 

 Au sens large, les connecteurs sont tous les termes qui assurent l’organisation d’un 
texte: les conjonctions certes, mais aussi des adverbes (alors, puis, ensuite, …), des 
groupes prépositionnels (d’une part, d’autre part, en tous cas, …), des présentifs (c’est, 
voilà), des locutions (c’est-à-dire, autrement dit), etc [6, p. 617]. 
Dans La Grammaire d’aujourd’hui, Arrivé, Gadet et Galmiche définissent le connecteur 

de la manière suivante: «Terme qui permet de regrouper les usages interphrastiques des 
conjonctions de coordination, et de certains adverbes ou assimilés qui jouent le même rôle 
en tête de phrase: et, or, puis, cependant, en fin de compte… sont des connecteurs» [11, p. 
180]. 

On peut regrouper les connecteurs en deux grandes classes: 
1. Ceux qui ordonnent la réalité référentielle (connecteurs temporels et spatiaux) 
2. Ceux qui marquent les articulations du raisonnement (connecteurs argumentatifs, 

énumératifs et de reformulation) [6, p. 618]. 
Les connecteurs temporels s’emploient d’abord pour marquer une succession 

chronologique de faits et d’événements. Parmi les connecteurs temporels, les plus 
employés sont alors, après, ensuite, et, puis et d’autres, mais aussi les adverbes hier, 
aujourd’hui, demain, etc. 
Ex. : Alors l’autobus est arrivé. Alors j’ai monté dedans. Alors j’ai vu un citoyen qui m’a saisi 
l’œil. Alors j’ai vu son long cou (…). (R. Queneau) 
Ces connecteurs s’emploient le plus souvent dans les textes narratifs. 

Les connecteurs spatiaux marquent la localisation spatiale qui est réalisée par des 
adverbes, des groupes prépositionnels ou des locutions: ici, là, en bas, en haut, à droite, à 
gauche, devant, derrière, au-dessus, au-dessous, etc. 
Ces connecteurs s’emploient le plus souvent dans les textes descriptifs. 
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Les connecteurs argumentatifs établissent diverses relations entre les parties d’un 
texte : 
 Opposition-concession (mais, en revanche, au contraire, etc.) 
 Explication et justification (car, parce que, puisque, en effet) 
 Complémentation (or, d’ailleurs, de plus, non seulement… mais, etc.) 
 Conclusion (donc, ainsi, c’est pourquoi, par conséquent, en tout cas, en définitive, 

finalement, en résumé, en conclusion, etc.) 
Ex. : Socrate est mortel. Or, les hommes sont mortels. Donc Socrate est mortel. 

Les connecteurs énumératifs développent une série d’éléments et marquent soit 
l’addition, soit la structuration plus précise de l’énumération.  Dans ce deuxième cas, les 
connecteurs assignent à l’élément concerné telle ou telle place dans une série en précisant 
l’ouverture (d’abord, le premier, d’emblée, etc.), le relais intermédiaire entre des éléments 
(alors, après, ensuite, puis, etc.) ou la clôture de la série (enfin, bref, voilà, etc.) 
Ex. : Ainsi, le problème des bibliothèques se révèle-t-il un problème double: un problème 
d’espace d’abord, et ensuite un problème d’ordre. (G. Perec) 

Par les connecteurs de reformulation (autrement dit, en un mot, en d’autres termes, en 
somme, en fin de compte, bref, etc.), le locuteur agit sur l’interprétation de son discours par 
son interlocuteur (ou le lecteur), dont il veut faciliter le travail. Il met en relation des 
expressions présentées comme équivalentes dans son discours, ce qui permet d’en mieux 
préciser et d’en fixer le sens. 
Ex. : Elle joue au tennis, fait de l’escalade, nage régulièrement à la piscine. Bref, elle est 
sportive. [Bref marque à la fois la clôture et une reformulation abrégée] 

Les connecteurs ne sont donc pas de simples opérateurs logiques qui marquent des 
relations entre les propositions, mail ils jouent un rôle discursif: ils marquent les stratégies 
d’organisation du discours mises en œuvre par le locuteur. La valeur d’un connecteur 
dépend du type de texte où il est employé: ainsi, l’adverbe alors sert à marquer la 
succession chronologique dans un texte narratif, mais il joue un rôle conclusif semblable à 
donc dans un texte argumentatif. 

Un texte cohésif et cohérent repose d’ordinaire sur la reprise (l’anaphore), la 
substitution d’un constituant textuel à l’autre.  

Il y a plusieurs expressions anaphoriques: 
1. Les anaphores pronominales : 
a) La représentation totale - le pronom représente totalement le groupe nominal 

antécédent (cas de coréférence). C’est le cas des pronoms personnels de troisième 
personne (autres que en), de certains démonstratifs et des relatifs. 

Ex. : Mon genre adore les carottes râpées. Monsieur Alain adore ça. (N. Sarraute) 
b) La représentation partielle - le pronom représente une partie seulement du groupe 

nominal. C’est le cas des pronoms possessifs, de certains démonstratifs du pronom en, 
des indéfinis et des numéraux. 

Ex. : Dans ma rue il y a deux boutiques / Dans l’une on vend de l’eau dans l’autre on vend du 
lait/ La première n’est pas sympathique / Mais la seconde en revanche où l’on vend du lait 
l’est. (Ch. Trenet) 
2. Les anaphores nominales - les groupes nominaux anaphoriques peuvent prendre 
plusieurs formes et entretenir plusieurs types de relations avec leur antécédent: 

a) L’anaphore fidèle - reprise du nom avec simple changement de déterminant 
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Ex. : A son âge, ― pas tout à fait huit ans ― j’étais curé sur un mur. Le mur, épais et haut, 
qui sépare le jardin de la basse-cour. (Colette) 

b)  L’anaphore infidèle - reprise avec changements lexicaux: le groupe nominal 
anaphorique contient des éléments différents de son antécédent. 

Ex. : Stéphane Mallarmé a renouvelé la poésie du XIXe siècle; ce poète a eu de nombreux 
disciples, dont Paul Valéry. 

c) L’anaphore conceptuelle (résomptive ou synthétisante) qui résume ou synthétise le 
contenu de ce qui vient d'être dit, que ce soit une phrase entière ou le contenu de tout un 
passage ou de toute une partie.  

Ex. : Notre chatte est passée sous une voiture. Cet accident a laissé des traces. 
d) L’anaphore associative - les phrases sont reliées par notre savoir des propriétés stéréo 

typiques des choses et des phénomènes.  
Ex. : Nous arrivâmes dans un village. L'église était située sur une hauteur.  
3. Les anaphores adverbiales (ainsi, pareillement, là) 
Ex. : Vous souhaitez terminer le plus vite possible; je le souhaite pareillement. (I. Dubois) 
4. Les anaphores verbales s’effectuent au moyen du verbe faire. 
Ex. : Il court plus vite que je ne faisais pas à son âge. 
5. Les anaphores adjectivales utilisent l’adjectif tel pour représenter une proposition 

précédente:  
Ex. : Bernard a eu tort de démissionner. Tel n’est pas mon avis. 
Tel peut donner au groupe nominal où il figure comme épithète une valeur anaphorique: 
Ex. : Cet adolescent a réussi à arracher un enfant d’une voiture en flammes. Une telle 
conduite lui a valu la médaille du sauvetage. 

Selon P. Charaudeau, le texte représente le résultat matériel de l’acte de 
communication. Il témoigne des choix conscients (ou inconscients) que le sujet parlant a 
fait dans les catégories de langue (qui sont d’ordre strictement linguistique en ce qu’elles 
organisent les signes en systèmes formels signifiants) et les modes d’organisation du 
discours (qui sont d’ordre langagier), en fonction des contraintes imposées par la situation 
(qui est d’ordre psychosocial, externe au langage tout en y participant). Le texte est fabriqué 
avec de la langue et du discours, mais ce n’est pas de même nature que ces deux 
composantes. Le texte dépend directement de la situation de communication et du projet 
du sujet parlant. Ainsi, les textes peuvent faire l’objet d’une catégorisation en types de 
textes (publicitaires, scientifiques, d’instruction, etc.) que l’on ne confondra pas avec des 
types de discours, puisqu’un même type de texte peut résulter d’un ou plusieurs modes 
d’organisation du discours et de l’emploi de plusieurs catégories de langue. 

Par exemple, une intention de communication telle que la demande peut être 
configurée, dans divers types de textes: lettre administrative, lettre personnelle, 
interpellation de rue (demande l’heure), entrevue (enquêtes), et peut être mise en scène à 
l’aide d’un mode d’organisation tantôt descriptif, tantôt argumentatif. 

Le texte est motivé par l’intention d’apporter une information. Il oscille entre 
continuité et expansion. La continuité concerne l’élément connu → «le thème» alors que 
l’expansion apporte un élément nouveau → «le rhème». Malgré les nombreuses critiques 
adressées à cette dichotomie à l’intérieur de la phrase, il semblerait que dans une unité 
linguistique telle que le texte, informations nouvelles et répétitions d’informations 
contribuent à assurer cohésion et progression [15, p. 54]. 
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La cohésion peut être définie par des critères internes comme ce qui fait tenir 
ensemble les éléments d’un texte et la cohérence par des critères externes qui font que le 
texte entretient un ensemble vraisemblable de rapports avec le monde qu’il évoque. Selon 
d’autres définitions, la cohérence est la dimension globale du texte servie par des 
marqueurs locaux de cohésion. Les deux dimensions sont généralement admises comme 
relevant de la linguistique textuelle. 

 

Conclusions 
En conclusion, nous avons sept niveaux correspondant à sept unités linguistiques: 

mérisme (niveau mérismatique), phonème (niveau phonématique), morphème (niveau 
morphématique), mot, phrase (niveau phrastique), unité syntaxique complexe (niveau 
superphrastique) et texte. 

La forme d'une unité linguistique se définit comme sa capacité de se dissocier en 
constituants de niveau inférieur. Le sens d'une unité linguistique se définit comme sa 
capacité d'intégrer une unité de niveau supérieur. 

Les phonèmes et les mérismes sont des unités non-significatives. Les morphèmes, 
les mots, les phrases, les unités syntaxiques complexes et les textes sont des unités 
significatives. Le morphème est l’unité minimale significative. Si le texte est l’unité 
maximale communicative, alors la phrase est l’unité minimale de la communication. 

Il existe quatre types de phrase (toute phrase appartient au moins à l'une de ces 
modalités): la phrase déclarative, la phrase exclamative, la phrase interrogative et la phrase 
impérative. 

La modalité recouvre essentiellement trois types de relations: 
a) relation entre le locuteur et l’allocutaire; 
b) relation entre le locuteur et son message à travers les catégories logiques (nécessité, 

probabilité, etc.) ou les jugements de valeur (l’heureux, le triste, etc.); 
c) mise en valeur par le sujet d’énonciation de tels ou tels aspects de son énoncé. 

Cependant, la phrase se distingue bien de l’énoncé. La phrase apparait en tant 
qu’unité grammaticale alors que l’énoncé se présente en tant qu’élément communicatif. Le 
niveau interphrastique ou interpropositionnel est étudié par l’intermédiaire de marques de 
cohésion.  

La cohérence et la cohésion forment la textualité de l’unité maximale 
communicative. La cohésion du texte (réalisée par les connecteurs, les anaphores) est le 
niveau du signifiant et la cohérence du texte (celle thématique et celle pragmatique) est le 
niveau du signifié. La continuité d’un texte résulte d’un équilibre entre une exigence de 
progression et une exigence de répétition. 
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Abstract. Geographical indications are objects of intellectual property, which serve to 
identify the origin of products, being guarantees of their quality and value. A new and 
absolutely current direction in the field of sparkling wine production is the argumentation 
and promotion of DOC quality, in order to increase the quality of products, expand the 
range, increase the volume of production and export. So far, no research has been carried 
out in the Republic of Moldova on the influence of various agrobiological, agrotechnical 
and technological factors of the wine area on the quality indices of DOC quality sparkling 
wines. This article reflects the results of the feasibility study for the elaboration of the 
specifications for the production of DOC sparkling wines. The influence of agrotechnical 
factors on vineyards is analyzed; agro-economic argumentation and organization of the 
land for the establishment of vineyards; the characteristic of specific soil indices and 
recommendations on how to use them; arguing the assortment of vine varieties and the 
impact of climatic factors. 

 

Keywords: sparkling wines, DOC, IG, agrotechnical factors, soils, agro-pedo-climatic conditions. 
 

Rezumat. Indicaţiile geografice reprezintă obiecte de proprietate intelectuală, care servesc 
la identificarea originii produselor, fiind garanţii ale calităţii şi valorii acestora. O direcţie 
nouă și absolut actuală în domeniul producerii vinurilor spumante este argumentarea şi 
promovarea fabricării spumantelor de calitate DOC, în scopul sporirii nivelului de calitate a  
produselor, lărgirii sortimentului, creșterii volumului de producere și export. Până în prezent 
în Republica Moldova nu au fost efectuate cercetări privind influenţa diferitor factori 
agrobiologici, agrotehnici, tehnologi ai arealului  vitivinicol asupra indicilor de calitate ai  
vinurilor spumante de calitate DOC. Prezentul articol reflectă rezultatele studiului de 
fezabilitate privind elaborarea caietului de sarcini pentru producerea vinurilor spumante  
DOC. Este analizată influenţa factorilor agrotehnici  asupra plantaţiilor viticole; 
argumentarea agroeconomică și organizarea terenului  de înfiinţare a plantaţiilor viticole; 
caracteristica indicilor specifici ai solului și recomandările  privind modul de utilizare; 
argumentarea sortimentul de soiuri de viţă de vie și  impactul factorilor climaterici. 

 

Cuvinte-cheie: spumante, DOC, IG, factori agrotehnici, soluri, condiţii agropedoclimaterice. 
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Introducere 
Cerinţele legate de siguranţa pentru consum a alimentelor/băuturilor, de necesitatea 

unei informări corecte asupra materiilor prime constitutive şi originii, au devenit 
primordiale, consumatorii fiind dispuşi să plătească mai mult pentru produse cu calităţi 
specifice, originare dintr-o anumită zonă geografică. Conform datelor statistice, 37% din 
consumatorii europeni percep indicaţiile geografice ca semne ce garantează originea și 
calitatea, 56% - locul şi metoda de producţie, 17% - tradiţia [1]. Piaţa locală este relativ 
mică şi are o capacitate de absorbţie limitată, în consecinţă dezvoltarea economică a ţării 
depinde esenţial de performanţa sa pe pieţele de export. Produsele cele mai orientate spre 
export sunt vinul și băuturile alcoolice, fructele şi legumele proaspete și cele procesate [2]. 
Pentru a obţine o creștere stabilă a exporturilor, există nevoia de diversificare și creștere a 
accesului la pieţele de valoare înaltă. În calitate de instrumente eficiente în acest scop pot 
servi indicaţiile geografice (incluzând și denumirile de origine) [3]. 
Regulamentul (CE) nr 479 privind organizarea comună a pieţei vitivinicole introduce în 
articolul 34 definiţiile termenilor „denumire de origine controlată” (DOC) şi „indicaţie 
geografică” (IG), împreună cu cerinţele lor specifice, după cum urmează: 

 „denumire de origine” înseamnă denumirea unei regiuni, a unui loc specific sau, în 
cazuri excepţionale, a unei ţări, utilizată pentru a descrie un produs care respectă 
următoarele cerinţe: (i) calitatea și caracteristicile sale se datorează în mod esenţial 
sau exclusiv unui anumit mediu geografic, cu factorii săi naturali și umani; (ii) 
strugurii din care este produs provin exclusiv din această arie geografică; (iii) este 
produs în această arie geografică; (iv) este obţinut din soiuri de viţă de vie 
aparţinând speciei Vitis vinifera;  

 „indicaţie geografică” înseamnă o indicaţie referitoare la o regiune, un loc specific 
sau, în cazuri excepţionale, o ţară, utilizată pentru a descrie un produs care respectă 
următoarele cerinţe: (i) posedă o calitate, o reputaţie sau alte caracteristici specifice 
care pot fi atribuite zonei geografice respective; (ii) strugurii, în proporţie de cel 
puţin 85%, provin exclusiv din această arie geografică; (iii) este produs în această 
arie geografică; (iv) este obţinut din soiuri de viţă de vie aparţinând speciei Vitis 
vinifera sau unei încrucișări între Vitis vinifera și alte specii din genul Vitis [4]. 

I. Evoluţia protecţiei și producerii vinurilor IG și DOC în Republica Moldova 
După declararea independenţei, Republica Moldova a reușit într-un interval de timp 

relativ scurt să-și creeze propriul cadru normativ în domeniul IG, în concordanţă atât cu 
normele internaţionale, cât și cu cele ale Uniunii Europene, şi să se încadreze în sistemul 
internaţional de protecţie a indicaţiilor geografice [5, 6]. Cadrul normativ în domeniul de 
referinţă a evoluat de la prevederi generale (1993) la un cadru normativ complex, armonizat 
cu acquis-ul comunitar și cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, 
referitoare la domeniul dat. Republica Moldova este parte  la 6 convenţii, aranjamentele, 
tratatele internaţionale ce ţin de domeniul IG începând din anul 1991. Unele măsuri pentru 
producerea vinurilor cu DO au fost implementate deja în 2005 prin  HG nr. 551 [7, 8]. În 
scopul ameliorării situaţiei în domeniul vitivinicol, pentru crearea unei baze stabile şi 
calitative vinicole și pentru impulsionarea înfiinţării plantaţiilor viticole noi a fost elaborată 
şi adoptată Legea Republicii Moldova nr.57-XVI din 10 martie 2006 a viei și vinului, care 
stabileşte bazele juridice, economice şi sociale în domeniul pepinieristului viticol, 
viticulturii şi vinificaţiei și reglementează raporturile ce apar în activitatea de producere, 
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prelucrare şi comercializare a materialului de înmulţire şi săditor viticol, a strugurilor marfă 
pentru masă şi pentru vin, a vinurilor şi a altor produse pe bază de must şi vin, a produselor 
secundare vinicole şi a produselor obţinute prin valorificarea produselor secundare vinicole. 

Legea privind protecţia indicaţiilor geografice a fost emisă în anul 2008 [9], în urma 
Regulamentului privind procedura de depunere, examinare și înregistrare a IG, a DO și a 
STG, în anul 2010 [9]. Reglementarea Tehnică cu privire la organizarea pieţei vitivinicole 
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 356 în anul 2015. 

În temeiul art. 4 alin. (5) din cadrul Legi 57/2006 s-a efectuat delimitarea teritorială a 
arealului vitivinicol, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1366 din 1 decembrie 2006. 
Delimitarea arealelor geografice vitivinicole pentru producerea vinurilor cu IGP a fost 
aprobată prin Ordinul MAIA nr. 105 în anul 2011, iar pentru  producerea vinurilor cu 
denumire de origine protejată nr.50 în anul 2012. 

Cerinţe esenţiale privind obţinerea produselor agroalimentare cu IG, DO, STG au fost 
publicate în regulamentul în care a fost stabilit modul de elaborare şi omologare a caietelor 
de sarcini şi procedurile de evaluare a conformităţi în anul 2015. Astfel, în temeiul cadrului 
normativ specificat mai sus, la momentul actual (2020) în RM au fost înregistrate și 
beneficiază de protecţie în domeniul vinificaţiei: 

- 6 IG (înregistrate în 2012: CODRU, DIVIN, VALUL LUI TRAIAN, ȘTEFAN VODĂ; 
înregistrat în 2015: Rachiu de caise de Nimoreni); 

- 2 DO (ROMĂNEȘTI (1997), CIUMAI (1998)). 
În această ordine de idei, s-a relevat că domeniul IGP și DO deţin o importanţă 

strategică pentru dezvoltarea economică a ţării, iar consolidarea și promovarea acestuia 
constituie o prioritate naţională, în special în contextul semnării Acordului de Asociere RM-
UE.  

Republica Moldova este deţinătoare a unei importante suprafeţe cultivate cu viţă de 
vie. În cadrul arealului vitivinicol se disting următoarele patru zone vitivinicole, delimitate 
în regiuni, centre și plaiuri: 

 Regiunea vitivinicolă Sud în care sunt delimitate șapte centre vitivinicole și 35 
de plaiuri, corespunzătoare centrelor vitivinicole; 

 Regiunea vitivinicolă Centru în care sunt delimitate nouă centre vitivinicole și 
40 de plaiuri corespunzătoare centrelor vitivinicole; 

 Regiunea vitivinicolă Nord în care sunt delimitate patru centre vitivinicole și 
șase plaiuri corespunzătoare centrelor vitivinicole; 

 Regiunea vitivinicolă Sud-Est în care sunt delimitate două centre vitivinicole și 
trei plaiuri corespunzătoare centrelor vitivinicole. 

Zona centrală este cea mai puternic dezvoltată sub aspect economic. Aici se află 
masivul principal al plantaţiilor de viţă de vie şi majoritatea întreprinderilor specializate 
atât în vinificaţia primară, cât şi în producerea şi îmbutelierea tuturor varietăţilor de vin. Tot 
aici se găsesc şi renumitele hrube de la Cricova, Milești şi Brănești, care dispun de condiţii 
ideale pentru păstrarea şi maturarea producţiei (12-14 grade Celsius si 80% umiditate) şi 
capacitatea de a depozita milioane de decalitri de vinuri și divinuri [11]. 

 

II. Impactul factorilor agrotehnici asupra plantaţiilor viticole 
Dintre factorii agrotehnici pot fi evidenţiate lucrările de înfiinţare a viilor, lucrările 

aplicate plantei, lucrările aplicate solului. Zona agropedoclimatică Centru și subzona de 
stepă și silvostepă ocupă periferiile colinare ale podișului Moldovei Centrale și terasele 
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largi ale râurilor Nistru, Prut, Răut, Ichel, Bâc, Botna, Lăpușniţa. Fiind situate  la altitudinea 
de 50-250 m,  este  limitată  de partea de S/W  a raionului Glodeni, majoritatea din 
raioanele Fălești,  Ungheni,  Nisporeni, Strășeni, Telenești, Orhei, Dubăsari, Criuleni, 
Grigoriopol, Chișinău, Ialoveni, Anenii Noi, partea de E a raionului Călărași, partea de N/E a 
raioanelor Căușeni, Hâncești,  Leova, partea de N a raionului Cimișlia. 

În funcţie de altitudine,  solurile sunt caracterizate ca: 
 pante de până la 200 m - cernoziomuri obișnuite; 
 pante între 200-300 m - cernoziomuri tipice și levigate; 
 pante 250-300 m - soluri brune și cenușii. 

În zona de centru sunt recomandate plantaţii viticole, livezi, legume, cereale, floarea 
soarelui, culturi leguminoase (soia, fasole etc. ). La organizarea teritoriului foarte importantă 
este alegerea direcţiei rândurilor, de care depind condiţiile iluminării plantaţiilor, 
posibilitatea mecanizării maxime a lucrărilor de îngrijire a solului și butucilor, majorarea 
productivităţii muncii în plantaţiile viticole, efectuarea protecţiei solului împotriva eroziunii, 
parametrii geometrici ai terenului, care este supus studiului. Pe terenurile plane și pe 
pantele cu grad de înclinare până la 6°, rândurile se amplasează, de regulă, de la nord spre 
sud, astfel ameliorând condiţiile de iluminare. 

Tehnologia exploatării plantaţiilor multianuale prevede administrarea îngrășămintelor 
minerale, a pesticidelor şi erbicidelor conform normelor recomandate, pentru a nu admite 
impurificarea solului cu surplusul de substanţe chimice. Aplicarea mijloacelor chimice este 
considerată o metodă de rezervă a cărei necesitate este argumentată doar în situaţia când 
metodele agrotehnice şi biologice nu sunt în stare de a asigura efectul cuvenit al 
organismelor dăunătoare. Normele de consum ale preparatelor, periodicitatea tratamentelor 
pentru diferite zone pedoclimaterice sunt necesare a fi stabilite, pornind de la cerinţele 
regulamentelor în vigoare. 

Pe teritoriul RM se comercializează şi se utilizează numai produsele omologate de 
Consiliul Republican Interdepartamental pentru Aprobarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a 
Fertilizanţilor, care sunt incluse de către Centrul de Stat pentru Atestare şi Omologarea 
Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor în Registrul de stat permise pentru RM. În 
viticultură se recomandă utilizarea următoarelor erbicide: Dominator 360SL, Glifosat 360SL, 
Glzphogan 480SL, Cicara, Basta, Raundup 360 şi al. 

Îngrășămintele organice şi minerale se administrează pentru a asigura un mediu 
nutritiv optim şi a mări rezistenţa plantelor la ger, secetă şi alte condiţii neprielnice, precum 
şi pentru a majora recolta şi calitatea ei. Îngrășămintele administrate în cantitatea necesară 
asigură exploatarea eficientă şi longevivă a plantaţiilor. În baza cercetărilor multianuale 
efectuate de către savanţii Tudorache G., Veliksar S. (2017) în diferite condiţii pedoclimatice 
ale Republicii Moldova, a fost stabilit că utilizarea microîngrăşămintelor în viticultură 
favorizează activarea unui şir de procese metabolice, în special în condiţii nefavorabile de 
creştere. Astfel de elemente cum ar fi Fe, Mn, B, Zn, Mo şi altele, în cantităţi şi la un raport 
optim cu alte elemente nutritive, sporesc rezistenţa plantelor la temperaturi negative joase. 
Aplicarea microelementelor în formă de complex, elaborat în conformitate cu componenţa 
solului şi cerinţele fiziologice ale plantelor, este cu mult mai favorabilă faţă de aplicarea 
elementelor necesare separat [12]. Viţa de vie răscumpără foarte eficient îngrășămintele 
utilizate (de 4-6 ori faţă de cheltuielile de producere). Aceasta se explică prin faptul că 
fertilitatea solului este limitată şi că viţa de vie, planta multianuală necesită cantităţi 
considerabile de substanţe nutritive la formarea recoltelor. În condiţiile Republicii Moldova, 
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la 1,0 tonă de struguri se extrage din sol anual 5-8 kg de azot, 1,5-2,5 kg fosfor, 5-7 kg 
potasiu, 50-70 g  fier, 10-15 g clor, 15 g  mangan, 8 g bor, 40 g cupru, 6g zinc [12]. 

Aplicarea metodelor chimice în combaterea bolilor şi dăunătorilor în condiţiile actuale, 
joacă rolul decisiv în obţinerea producţiei vitivinicole de calitate. Folosirea raţională a 
pesticidelor şi aplicarea lor în termeni optimali, pe lângă obţinerea eficienţei înalte de 
combatere permit o recoltare a producţiei cu un cost mai redus şi cu caracteristice 
avantajoase în condiţiile de piaţă. Aplicarea preparatelor contra bolilor şi dăunătorilor 
trebuie să fie incluse în Lista preparatelor chimice şi biologice de combatere a dăunătorilor, 
bolilor şi buruienilor, regulatorilor de creştere a plantelor şi feromonilor, permise pentru utilizare 
în agricultură RM. 

 

II. Argumentarea agroeconomică și organizarea terenului  de înfiinţare a plantaţiilor 
viticole 

În anii 2016-2018 au fost efectuate lucrări pentru argumentarea agroeconomică și 
organizarea terenului  de înfiinţare a plantaţiilor viticole (IGP „CODRU”), și anume, în or. 
Cricova, mun. Chișinău și s. Pașcani, raionul Criuleni, respectiv. Descrierea terenurilor este 
dată în tabelul 1. 

Tabelul 1 
Amplasarea terenului 

Parametrii de descriere a 
terenului 

or. Cricova, mun Chișinău s. Pașcani, r-nul Criuleni 

Zona agropedoclimatică Zona Centru Zona Centru

Latitudine  47°14´ 47°17´ 

Longitudine 28°86´ 28°83´ 

Altitudine 160-195 m 100-140 m

Distanţa până la or. Chișinău, km 16 17 

Distanţa până la cea mai 
apropiată vinărie (SA CRICOVA 
CV), km 

2,5 4,5 

 

Din datele expuse în tabelul 1 rezultă că sectorul or. Cricova cu altitudinea 160-195 
m este favorabil pentru cultivarea viţei de vie. Referitor la terenul din s. Pașcani cu 
altitudinea 100-140 m, care este favorabilă pentru cultivarea viţei de vie, există sub pericol 
regiunea laturilor 21-30 și 40-48 aria cărora este de circa 0,5 și 3,0 ha cu altitudinea sub 
100 m. În cazul acesta sunt posibile pierderi în cantitate și calitate a strugurilor, ca urmare a 
afectării în unii anii de către îngheţurile târzii de primăvară, îngheţurile timpurii de toamnă 
și temperaturile negative din perioada iernii [13]. 

Dar reieșind din cele expuse, pe sectorul acesta a fost plantat soiul de selecţie nouă 
relativ rezistent – Legenda. În Republica Moldova, pentru cultivarea viţei de vie sunt 
preferabile terenurile amplasate în pană. Pantele sunt descrise prin altitudinea, gradul de 
înclinare, expoziţia și forma versanţilor. Descrierea sectoarelor în cercetare privind relieful 
este redată în tabelul 2.  
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Din datele  tabelului 2 se observă că anume expoziţia a influenţat la alegerea 
direcţiei rândurilor, că terenul din or. Cricova, pentru a fi protejat de curmezișul pantei, este 
plantat de la S/E spre N/W. Prin astfel de plantare eroziunea solului (cauzată de ploile 
torenţiale), urmare a reliefului cu grad mic de înclinare, este dusă la zero, și prin direcţia 
rândurilor cât și prin înierbarea (naturală sau artificială) a solului. 

 

Tabelul 2 
Amplasarea terenului pentru plantare 

Nr. tarlalei 
Suprafaţa 
totală, ha 

Gradul de înclinaţie 
a pantei, 

până la 6 grade 

Expoziţia pantei 

S S/E S/V N/E E 

or. Cricova, mun 
Chișinău 
1-5 

53,99 53,99    31,99 22,0

s. Pașcani, r-nul 
Criuleni 
1-2 

51,19 51,19 24,0 11,19 16,0   

 

În cazul terenului amplasat în s. Pașcani  direcţia rândurilor la fel protejează de 
curmezișul pantei de la S/E spre N/V, cu abatere de la direcţia S/N de circa 45 grade. În ceea 
ce privește însuși expoziţia pantei S, S/E, S/V, E, toate sectoarele sunt favorabile pentru 
cultivarea viţei de vie, doar din cauza expoziţiei N/E a terenului amplasat în or. Cricova, în 
unii ani strugurii ar putea să nu capete calitatea necesară pentru obţinerea unor vinuri de 
calitate înaltă. 

Condiţiile agroclimaterice includ mai mulţi indicatori: suma temperaturilor active, 
durata perioadei de vegetaţie, temperatura absolută minimă, temperatura medie lunară, 
temperatura medie a celei mai calde luni din an, suma precipitaţiilor, coeficientul 
hidrometric etc. Toţi acești indicatori sunt incluși în tabelele 3 și 4.  Indicatori respectivi 
stau la baza alegerii soiurilor pentru cultivare.  

 

Tabelul 3 
Condiţiile agropedoclimaterice ale terenurilor din zona Centru, subzona de stepă și silvostepă 

Indicii or. Cricova, mun 
Chișinău 

s. Pașcani, r-nul 
Criuleni 

Altitudinea faţa de nivelul mării, m 
Min
Max 

50 
250 

 
50 

250 
Perioada solară, zile cu soare  300-310 300-310
Durata insolaţiei anuale, ore 

inclusiv: în luna iulie
decembrie

2100
250-350 

40-60 

2200
250-350 

40-60 
Suma iradierei solare anuale, kkal/cm3 110 110
Bilanţul iradierei anuale, kkal/cm3 50-55 50-55
Suma temperaturilor active (peste +10°C) din 
timpul vegetaţiei 

3000-3250 3000-3250 

Temperatura medie anuală a aerului, °C +9,0   -9,5 +9,0   -9,5
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Continuare Tabelul 3 
Temperatura absolut minimă a aerului, °C -24,0 - -26,0 -24,0 - -26,0
Temperatura medie a aerului în luna cea mai 
călduroasă, °C 

+22,0- +23,0 +22,0- +23,0 

Durata perioadei cu temperaturi mai mari de 
+10°C 

177-182 177-182 

Durata perioadei fără îngheţuri (zile) 205-215 205-215
Data înregistrării temperaturii medii peste 
+10°C 

17.04-19.04 17.04-19.04 

Data primului îngheţ de toamnă  17.09-21.09 17.09-21.09
Data ultimului îngheţ de primăvară 03.05-06.05 03.05-06.05
Precipitaţii atmosferice anuale, mm inclusiv:

în perioada cu temperatură mai mică de +10°C
mai mare de +10°C 

500-550
112-550 
388-418 

500-550
112-550 
388-418 

Evaporabilitatea potenţială, mm 800-850 800-850
Coeficientul hidrotermic (CHT) 0,60-0,65 0,60-0,65
Numărul de secete în 10 ani 2-3 2-3

 

 La aprecierea terenului pentru cultura viţei de vie, o mare însemnătate prezintă 
proprietăţile solului, grosimea orizontului de humus, structura lui, cantitatea de carbonaţi, 
reacţia solului, nivelul general de fertilitate etc. 

Analizele solului au fost efectuate de către firma franceză FCM – Consultants-Franck 
Mazy, care a executat analiza solului în proba medie luată de la adâncimea de 30 și 60 cm, 
din 6 profile. Rezultatele sunt prezentate în tabelul 4. 

 

Tabelul 4 
  Caracteristica indicilor specifici ai solului* 

Specificare or. Cricova, mun Chișinău s. Pașcani, r-nul Criuleni
Profilul 1 2 3 4 5 1 2 3 4
Umiditatea higroscopică, % - - - - -   
Conţinutul de humus, % - 2,0 - - - 2,52 3,59 3,01 3,62
Conţinutul de carbonaţi, % 
Total 
Activ  

- - 9,6 
5,9 

- - 12,0 
8,4 

- - - 

pH în soluţia solului  8,4 - - - - 8,33 7,01 7,33 7,49
Elemente migrante, mg/100 gr 

P2O5 

K2O 
- - - - 2,5 

15,4
7,1 

22,5 

 
1,0 

22,2 

 
1,0 

24,2 
1,4 

33,4 
Compoziţia granulometrică, % 

Argilă fizică 
Nisip fizic 

- - - - 40 
60 

37,2 
62,8 

 
38,0 
62,0 

 
36,6 
63,4 

39,8 
60,2 

*Sol tipic cernoziom   luto-argilos 
 

Rezultatele oglindite în tabelul 4 și 5 stau la baza proiectării și utilizării sectoarelor 
date pentru cultivarea viţei de vie. Reieșind din indicatorii respectivi, putem alege soiuri 
pentru portaltoi și soiurile de viţă de vie, fiind posibilă calcularea necesarului în 
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îngrășăminte organice și minerale, care este recomandat pentru administrare înainte de 
desfundare și pe parcursul întregii perioade de exploatare a plantaţiilor. 

 

Tabelul 5 
Caracteristica solurilor și recomandările  privind modul de utilizare 

Indicii 
or. Cricova, mun 

Chișinău 
s. Pașcani, r-nul 

Criuleni 
Suprafaţa totală, ha 53,99 51,19
Componenţa glanulometrică Luto-argilos Luto-argilos
Grosimea orizontului A, cm 55 55-60
Grosimea orizontului A și B, cm 90-100 85-90
Rezerve de humus în stratul de sol de 0-100 
cm, tone 

160 320 

Fosfor migrator în stratul de sol de 0-60 cm, 
mg/100 gr.sol 

2,5 1,0-7,1 

Potasiu migrator în stratul de sol de 0-60 cm, 
mg/100 gr.sol 

15,4 22,5-33,4 

Carbonaţi în stratul de sol de 0-60 cm, mg/100 
gr.sol: 

Active
Total

 
9,6 
5,9 

 
 

8,4 
12,0 

Conţinutul de argilă ferică, % 38-40 36,6-39,8 
 

Solurile de pe sectoarele analizate sunt valabile pentru cultivarea viţei de vie, și 
anume, pentru soiurile selectate în baza proprietăţilor agropedologice ale soiurilor, a sumei 
temperaturilor active și a perioadei de vegetaţie. Evident, se va ţine cont și de temperaturile 
absolut negative  din timpul iernii (tab. 6). 

 

Tabelul 6 
 Argumentarea sortimentului de soiuri de viţă de vie 

Denumirea soiului 
Cerinţe particulare faţă de soi 

suma temperaturilor 
active 

perioada de 
vegetaţie 

temperatura absolut negativă  
din timpul iernii 

or. Cricova, mun 
Chișinău 

2900-3200 176-183

Fetească Neagră 2850-2950 148-153 -22 
Viorica 2600-2800 140-145 -24 
Fetească Regală 2650-2750 140-145 -22 
Traminer rose 2650-2750 140-145 -22 
Sauvignon 2650-2750 140-145 -20 
s. Pașcani, r-nul 
Criuleni 

2600-3350 135-185
 

Traminer rose 2650-2750 140-145 -22 
Legenda 2800-2850 145-150 -24 
Fetească Neagră 2850-2950 148-153 -22 
Rkaţiteli 2650-2750 155-160 -24 
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Condiţiile meteo în regiunea analizată corespund cerinţelor pentru cultivarea 
soiurilor respective de viţă de vie. 

Pentru ameliorarea indicatorilor solurilor se recomandă aplicarea următoarelor 
lucrări: administrarea de îngrășăminte organice și minerale până la desfundat, desfundatul 
calitativ, afânarea adâncă a solului printre rânduri cu administrarea îngrășămintelor 
organice o dată la 3 ani; utilizarea anuală a îngrășămintelor minerale; utilizarea anuală a 
microîngrășămintelor prin sistemul foliar etc. 

 

Concluzii și recomandări 
Analizând condiţiile climatice ale sectoarelor or. Cricova și s. Pașcani se constată că 

acesta este supus, în unii ani, afectării de îngheţurile târzii de primăvară și îngheţurilor 
timpurii de toamnă. Îngheţurile târzii de primăvară (-0,5...-5,0°C) sunt foarte periculoase, 
deoarece butucii sunt în vegetaţie. Impactul este cu atât mai mare, cu cât îngheţul a fost 
înregistrat mai târziu. Ca urmare a afectării butucilor de îngheţurile târzii de primăvară 
există riscul de pierdere toată a recoltei, dar până în toamnă butucii vor fi restabiliţi. 
Afectarea are loc la următoarele grade: inflorescenţe -0°C, lăstarii tineri și frunzele tinere -
1°C; bobiţele verzi -2,0...-3,0°C; mugurii puţin umflaţi, dar nedeschiși -3,0...-4,0°C.  

În scopul evitării afectării viţei de vie, în timpul îngheţurilor târzii de primăvară sunt 
aplicate mai multe măsuri preventive cum ar fi: 
 reţinerea zăpezii în scopul prelungirii cu 8-10 zile a terenului de dezmugurire; 
 irigarea abundentă a plantaţiilor viticole înainte de umflarea mugurilor, ceea ce 

micșorează temperatura solului, frânează activitatea rădăcinilor și procesul de 
dezmugurire; 

 tăiatul în uscat cât mai târziu. Folosind acest procedeu, putem reţine cu 10-14 zile 
procesul de desfacere a mugurilor amplasaţi pe coadă în partea ei mijlocie și inferioară; 

 fumigaţia - are efect doar la temperaturi de -2,0...-3,0°C și se obţine prin arderea 
resturilor organice (paie, gunoi de grajd proaspăt), la care se adaugă cauciucuri uzate. 
Materiale se amplasează sub formă de grămezi (80-100 buc/ha). La fel sunt utilizate şi 
brichetele (luminări) fumigene (50 buc/ha), care elimină fum alb. Luminările fumigene 
se repartizează pe teren într-un singur rând din partea direcţiei vântului. În cadrul 
terenului ele se amplasează la o distanţă de 300-400 m una de alta astfel, încât pe 
deplin să asigure plantaţia cu fum. Acest procedeu va ridica temperatura aerului cu 
2,0...2,5°C. Procedura este eficientă când viteza vântului nu este mai mare de 1-2 
m/sec., iar umiditatea relativă a aerului este de 85-90%. 

Îngheţurile timpurii de toamnă sunt cu mult mai puţin importante pentru vegetaţie și 
chiar pentru producţia lemnului anual, frunzele din etajele inferioare și mijlocii manifestă 
suficientă rezistentă încât vătămările, chiar dacă au loc, sunt adesea nesemnificative la -1°C 
sau -2°C. În schimb, strugurii insuficient maturaţi, nu-și continuă procesul în lipsa 
aparatului foliar distrus la -4,0...-5,0°C. Frunzele mature sunt distruse, iar lemnul rămâne 
insuficient pregătit pentru iernare. 

Pentru diminuarea impactului negativ al îngheţurilor timpurii de toamnă, se propun 
mai multe măsuri:  
 încorporarea în decursul verii a îngrășămintelor de potasiu și fosfor, ceea ce stimulează 

procesul de vegetaţie a butucilor și contribuie la maturarea mai bună a lăstarelor; 
 combaterea bolilor și dăunătorilor care sunt cauza afectării butucilor, aceștia din urmă 

fiind mai puţin rezistenţi la îngheţuri; 
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 administrarea, concomitent cu tratarea contra bolilor, a microîngrășămintelor pentru 
grăbirea maturării strugurilor și lemnului anual (lăstarilor verzi); 

 efectuarea la timp și calitativ a tuturor lucrărilor de îngrijire a solului și butucilor. 
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Abstract. The guilt is the mandatory element for any form of legal liability. Legal liability is 
excluded in the absence of guilt. However, we cannot say that guilt is the element that 
delimits the legal sphere from illegal one, it is rather the element that delimits the 
responsibility from non-responsibility. An apparently unlawful act does not imply liability in 
the absence of the element of guilt. The analysis of guilt concept is a major current issue 
due to the reasons set out in this article. This, however, does not mean that we want to put 
aside the already established ideas and create our own theory of legal guilt. On the 
contrary, the already known ideas aroused additional ideas that come to help in the 
development of theoretical solutions that meet the current needs. The legal reality is so 
changeable that the legislative gaps, even in this area, are inevitable. Therefore, knowing 
the essential elements of guilt concept can facilitate the creation of appropriate policies to 
reduce the antisocial phenomenon. And these essential elements of guilt make up its legal 
construction. The main components of the theoretical construction of guilt (its elements) 
are the essence, the content, the form. Thus, this article will analyse these main elements of 
guilt, demonstrating their individuality and their own characteristics, as well as the 
interconnection between them. 

 

Keywords: legal liability, guilt, conscience, will, reason, purpose, intention, fault. 
 

Rezumat. Vinovăţia reprezintă elementul obligatoriu pentru orice formă a răspunderii 
juridice. Răspunderea juridică este exclusă în lipsa vinovăţiei. Totuși, nu putem spune că 
vinovăţia reprezintă elementul care delimitează sfera legalului de ilegal, ea reprezintă mai 
degrabă elementul ce delimitează responsabilitatea de nonresponsabilitate. Or, o faptă în 
aparenţă ilegală nu implică și răspunderea în lipsa elementului vinovăţiei. Anume din 
motivele expuse în acest articol, analiza conceptului de vinovăţie reprezintă o problematică 
de actualitate majoră. Aceasta însă nu înseamnă că vrem să eliminăm  ideile deja 
statornicite și să creăm o proprie teorie a vinovăţiei juridice. Dimpotrivă, ideile cunoscute 
deja trezesc idei suplimentare ce vin să ajute la elaborarea unor soluţii teoretice care să 
răspundă necesităţilor actuale. Or, realitatea juridică este atât de schimbătoare, încât 
lacunele legislative, chiar și în acest domeniu, sunt inevitabile. Prin urmare, cunoașterea 



 V. Ursu 91 

Journal of Social Sciences  March, 2020, Vol. 3 

elementelor esenţiale ale conceptului de vinovăţie poate facilita crearea unor politici 
adecvate de micșorare a fenomenului antisocial. Iar aceste elemente esenţiale ale 
vinovăţiei formează construcţia ei juridică. Principalele componente ale construcţiei 
teoretice ale vinovăţiei (elementele ei) sunt esenţa, conţinutul, forma. Astfel, în prezentul 
articol sunt analizate elementele principale ale vinovăţiei, demonstrându-se atât 
individualitatea şi propriile caracteristici, cât și interconexiunea lor. 

 

Cuvinte-cheie: răspundere juridică, vinovăţie, conștiinţă, voinţă, motiv, scop, intenţie, culpă. 
 

Introducere 
 Construcţiile juridice sunt construcţii abstracte dezvoltate de știinţa juridică, scopul 
de stabilire a cărora este consolidarea principalelor reglementări teoretice și normative 
pentru soluţionarea unei probleme teoretice sau practice concrete. Cu ajutorul lor este 
atinsă claritatea analizei relaţiilor sociale și se ajută la identificarea și clasificarea 
fenomenelor juridice prin determinarea naturii lor juridice. 

Construcţia juridică este modelul relaţiilor sociale creat cu ajutorul gândirii 
abstracte, elementele căruia sunt strâns legate între ele. Principalele caracteristici teoretice 
ale vinovăţiei (elementele ei) sunt esenţa, conţinutul, forma. 

Metodologia. Cercetarea oricărui subiect juridic poate avea succese doar atunci, când 
se fundamentează și pe o metodologie adecvată. Astfel, complexitatea și multitudinea de 
aspecte ce ţin de problema vinovăţiei, cât şi a construcţiei sale teoretice (în drept), ne 
obligă la o abordare mai complexă a metodologiei de cercetare. Astfel, cercetarea  acestui 
subiect în prezentul articol, trebuie să pornească de la înţelegerea cadrului doctrinar, 
știinţifico-juridic și, de asemenea, a cadrului normativ, în limitele cărora se va efectua 
cercetarea. Una dintre metodele care a stat la fundamentarea prezentei cercetări este 
metoda bazată pe procedeele de colectare directă și indirectă a datelor cu privire la 
subiectul sau tema studiată: colectarea datelor prin implicarea unui contact nemijlocit între 
cercetător și realitatea juridică normativ investigată; cercetarea nemijlocită a surselor 
bibliografice; consultarea diferitor lucrări știinţifice în domeniu, dar și surse Internet. 

 

I. Definiţia noţiunii de vinovăţie în drept 
Pentru a clarifica natura vinovăţiei, cât şi construcţia teoretică în drept, trebuie 

înainte de toate, să vedem care sunt cele mai frecvente opinii cu privire la definiţia 
vinovăţiei, precum și să identificăm elementele care influenţează definirea termenului. 

Primul instrument indicat pentru definirea termenului îl reprezintă dicţionarul. Aici 
trebuie să menţionăm că acest instrument este utilizat nu doar de teoreticieni. De foarte 
multe ori în activitatea practică se recurge la DEX pentru definirea unor termeni care nu își 
găsesc o reglementare legală. De altfel, nici reglementările legale nu pot neglija autoritatea 
dicţionarelor atunci când utilizează termeni. Este de înţeles. Utilizarea greșită a termenilor 
poate crea confuzie nu doar teoretică, dar și practică. 

Сonform DEX, vinovăţie înseamnă faptul de a fi vinovat; faptă comisă de cel vinovat; 
starea celui vinovat; culpabilitate, vină [1]. Pentru termenul de vină, dicţionarul operează cu 
următoarea definiţie - Faptă care constituie o abatere de la ceea ce este (considerat) drept sau 
bun; greșeală, vinovăţie; păcat; culpă [1]. 

În Dicţionarul explicativ al lui V. Dali sunt date câteva sensuri ale cuvântului „vină”: 1) 
început, cauză, sursă, motiv, scuză; 2) infracţiune, delict, crimă, păcat; 3) obligaţie, datorie. 
La rândul său, cu mai multe semnificaţii este folosit și derivatul de la el, cuvântul „vinovat”: 
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1) cel care s-a făcut vinovat, care a comis o anumită faptă ilicită; 2) cel care a fost motiv, 
cauză pentru ceva [2, p.204-205]. Aceasta este, probabil, explicaţia faptului că, în conștiinţa 
cotidiană, uneori în cea profesională și, uneori, chiar în conștiinţa știinţifică vinovăţia, este 
identificată, pe de o parte, cu crima, delictul, adică cu actul în sine, dar pe de altă parte - cu 
cauza, motivul. Adesea vina este percepută ca o legătură de cauzalitate dintre actul și 
consecinţele lui negative sau are loc confundarea cu unul din semnele faptei – cu 
ilegalitatea ei [3, p. 826]. 

În drept,vinovăţia este o condiţie a răspunderii juridice, indiferent de ramura de drept 
ce o îmbracă. Fundamentarea răspunderii juridice pe vinovăţia autorului faptei reprezintă 
una din condiţiile răspunderii juridice, fiind în general acceptat că aplicarea răspunderii în 
lipsa elementului vinovăţiei, ar anihila una din funcţiile recunoscute răspunderii juridice, 
funcţia educativă [4, p. 23]. 

Înelucidarea conceptului de vinovăţie există două teorii: teoria psihologică şi teoria 
normativă. 

Conform teoriei normative, se consideră că vinovăţia reprezintă un reproş, iar 
obiectul reproşului este vinovăţia în întregul ei [5, p. 29-31]. Totuși, într-o analiză asupra 
acestui aspect putem deduce că deşi autorii acestei teorii o denumesc normativă, nu este 
greu de observat că în cuprinsul său sunt analizate, într-o formă indirectă, procese psihice 
care însoţesc şi se manifestă la luarea hotărârii de a acţiona, ca şi în executarea acestei 
hotărâri. Astfel, teoria normativă nu poate abandona cu totul procesele psihice constitutive 
și este obligată să le ia în considerare şi să le evalueze – în calitate de premise ale 
vinovăţiei. Indiferent cum ar fi vinovăţia definită, va exista întotdeauna o anumită ordine, ea 
va ocupa locul următor, adică după fapta ilicită şi se va examina în raport cu o faptă 
materială anterioară şi în limitele acesteia, dar nu înaintea faptei. Această concepţie 
normativă, care ar dori să golească de conţinut psihic vinovăţia, tot va trebuit să ia în 
consideraţie procesele psihice individuale ale vinovăţiei [6, p. 278]. 

Iar conform teoriei psihologice, vinovăţia reprezintă poziţia psihică pe care un anumit 
om o are faţă de o anumită faptă şi faţă de urmările acesteia; ea nu este ceva generic, ideal, 
abstract, ci, dimpotrivă, ceva concret, manifestat în planul existenţial al unei anumite fapte 
ilicite legate, psihologic, de făptuitorul ei. 

Prof. D. Baltag [7, p. 18-22] defineşte vinovăţia ca fiind o stare subiectivă a 
individului, o atitudine psihică liber exprimată faţă de fapta sa ilicită şi urmările ei, faptă 
care prezintă un grad de pericol social, precum şi reprezentarea greşită pe plan intelectiv a 
relaţiei cauzale dintre actul de conduită şi rezultatul material datorat acestui act, sau, deşi 
nu a avut loc reprezentarea faptelor şi urmărilor, a avut posibilitatea reală a acestei 
reprezentări. Iar cercetătorii I. Dogaru și P. Drăghici [8, p. 237] definesc vinovăţia ca 
„atitudine psihică a autorului faptei ilicite sau potrivnică regulilor de convieţuire atât faţă de 
acţiunea ori inacţiunea considerată astfel, cât şi faţă de consecinţele faptei sale (faţă de 
rezultatul produs).  

Prof. C. Voicu [9] aprecia că „vinovăţia, analizată ca element constitutiv şi temei al 
răspunderii juridice, presupune recunoaşterea capacităţii oamenilor de a acţiona cu 
discernământ, de a-şi alege modalitatea de a se comporta în raport cu scopul urmărit în 
mod conştient”. L. Biro și M. Basarab susţin că vinovăţia constituie o caracterizare a întregii 
activităţi psihice a persoanei legată de săvârşirea faptei, definind-o ca un complex de stări 
de conştiinţă specifice, care preced şi însoţesc actele exterioare (acţiune sau omisiune) şi 
care sunt dirijate în vederea producerii anumitor urmări periculoase sau, chiar dacă nu sunt 
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dirijate într-o anumită direcţie, produc astfel de urmări datorită uşurinţei sau neglijenţei [10, 
p. 88]. 
Cercetătorul rus A.I. Rarog definește vinovăţia ca „atitudinea mentală a persoanei în formă 
de intenţie și imprudenţă faţă de actul social periculos comis de ea, în care se manifestă 
orientarea antisocială, asocială sau socială insuficient pronunţată a persoanei în ceea ce 
privește cele mai importante valori sociale” [11, p. 10]. Într-o altă definiţie,„vinovăţia este 
atitudinea mentală a subiectului faţă de acţiunile sale și consecinţele acestora, exprimată în 
conștientizarea, anticiparea, dorinţa de apariţie a efectelor nocive” [12, p. 307]. 

T.M. Rassolova definește vinovăţia „o astfel de atitudine mentală a unei persoane 
faţă de comportamentul său ilicit, care manifestă neglijenţă faţă de interesele societăţii sau 
indivizilor [13, p. 498-499]. 
Indiferent de varietatea abordărilor, putem distinge momentele care combină toate aceste 
definiţii menţionate în cadrul concepţiei psihologice: 

1) vinovăţia este atitudinea psihologică (conștient-volitivă) a unei persoane faţă de 
fenomenele obiective; 

2) este o atitudine psihologică nu doar faţă de fenomene, dar și faţă de consecinţele 
acestora; 

3) persoana este conștientă de efectele sociale negative ale acţiunilor sale și a 
consecinţelor acestora. 

Studiul problemei vinovăţiei a relevat diversitatea extremă a abordărilor faţă de 
definiţia conceptului de vinovăţie și clarificarea relaţiei sale cu elemente aparte ale 
componenţei infracţiunii și, drept consecinţă firească a acestui fapt, greutatea de formulare 
a unei definiţii universale.  

Astfel, unii autori cred că noţiunea de vinovăţie ar trebui să includă legătura de 
cauzalitate, intenţia și imprudenţa, motivele, personalitatea și mediul. După alţi autori, 
vinovăţia și latura subiectivă a infracţiunii sunt concepte identice. Este ușor de observat că 
în aceste concepţii categoria „vinovăţie” a fost interpretată prea vast. 

 

II. Caracteristicile de bază generale ale institutului social și juridic al vinovăţiei 
De fapt, putem afirma că definiţia vinovăţiei în drept trebuie să reflecte 

caracteristicile de bază generale ale institutului social și juridic al vinovăţiei: 
1.Atitudinea psihologică a persoanei responsabile, adică a persoanei care nu este 

subiect al tipului respectiv de infracţiuni (care nu a atins vârsta tipului respectiv de 
răspundere, iresponsabilă la momentul comiterii actului sau în incapacitate de exerciţiu) 
faţă de actul comis și consecinţele juridice nu contează. Prin urmare, în cazul în care la 
persoană este stabilită lipsa de caracteristici ale subiectului infracţiunii, problema 
vinovăţiei sale nu este pusă deloc. 

2. Vinovăţia trebuie să fie definită ca o atitudine psihologică a persoanei faţă de actul 
ce-l comite și consecinţele sale, întrucât atitudinea psihologică ulterioară a persoanei faţă de 
actul deja comis nu face parte din conţinutul vinovăţiei și nu afectează forma de vinovăţie. 
Deseori, în doctrina juridică sunt împrumutate noţiuni din diferite știinţe, ceea ce 
îngreunează înţelegerea unui anumit termen juridic. În acest sens, de exemplu, s-au 
împrumutat noţiuni din psihologie, la definirea noţiunii de vinovăţie. Acest lucru este greșit, 
pentru că vinovăţia în psihologie este sentimentul ce ia naștere deja după comiterea 
infracţiunii, dar nu atitudinea conștient-volitivă faţă de act și efectele sale înainte de 
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comiterea lui sau la momentul comiterii. Astfel, abordarea psihologică a noţiunii de vinovăţie 
în știinţele juridice nu este în deplină concordanţă cu conceptul psihologic de vinovăţie.  

3.Conceptul de vinovăţie trebuie să includă conștientizarea faptei sale ilicite, care 
prezintă un grad de pericol social și consecinţelor sale. 

Deseori în lucrările de specialitate, în definiţia vinovăţiei este inclusă expresia  
„conștientizarea ilegalităţii actului de către subiectul infracţiunii” [14; 89]. Astfel, autorii 
respectivi consideră că în lipsa ilegalităţii vinovăţia este de neconceput, iar problema 
privind ilegalitatea actului se clarifică înainte de momentul în care organele de drept vor 
începe să stabilească vinovăţia persoanei în actul comis. 

Sau, sunt cei ce consideră că ilegalitatea este parte componentă a pericolului social 
al infracţiunii, de aceea nu este necesar să vorbim aparte despre această caracteristică  
[15, p. 35; 16, p. 31-32; 17, p. 39]. 

Iar cercetătorul rus G.F. Tselnicker chiar face o comparaţie a noţiunilor de ,,pericol 
social” și cel de ,,ilegalitate”, menţionând că semnul de ilegalitate este prezent în toate 
faptele ilicite, fără excepţie, în timp ce social periculoase sunt doar crimele, astfel încât 
termenul „ilegalitate” este mai potrivit pentru a caracteriza fapta ilicită decât termenul 
„pericol public” [18, p. 10]. În opinia personală, această ultimă opinie ar fi cea mai corectă și 
trebuie inclusă în definiţia noţiunii de vinovăţie. 

Însă, după cum știm, relaţiile sociale sunt reglementate, pe lângă drept, și de alte 
norme sociale (moralitate, obiceiuri, norme religioase). Nerespectarea normelor sociale este, 
în principiu, un comportament social periculos, pentru că este cauzat un anumit prejudiciu 
societăţii și valorilor sale. Dacă luăm în considerare noţiunea de „pericol social” în sens larg, 
atunci orice act care încalcă normele sociale, dar nu încalcă normele de drept, poate fi 
considerat social periculos. Dacă folosim în sens restrâns această noţiune, atunci includerea 
ei în definiţia noţiunii de vinovăţie face definiţia să aparţină exclusiv numai unei ramuri de 
drept și ne lipsește de posibilitatea utilizării ei în toate celelalte domenii de drept. 

În opinia personală, definiţia vinovăţiei trebuie să combine aceste două noţiuni. De 
aceea, considerăm că în noţiunea de vinovăţie trebuie să se includă anume conștientizarea 
faptei sale ilicite, ce prezintă pericol social și consecinţelor sale.  

4. În atitudinea psihologică a persoanei faţă de fapta care prezintă un grad de pericol 
social și consecinţele sale este exprimată atitudinea negativă subiectivă a persoanei faţă de 
valorile societăţii, ceea ce constituie esenţa vinovăţiei și determină gradul ei. Vinovăţia este 
ideea care justifică aplicarea pedepsei. 

În mod clasic, noţiunea de vinovăţie poartă o sarcină etică: datorită vinovăţiei fapta 
ilicită nu este doar pedepsită de către stat, ci și condamnabilă de societate, fiindcă în ea se 
manifestă ignorarea de către persoana ce a săvârșit fapta ilicită a valorilor individului, 
societăţii și ale statului. Astfel, în spatele atitudinii psihologice a persoanei faţă de actul 
comis și efectele sale trebuie de văzut și atitudinea ei faţă de valorile societăţii care sunt 
lezate. Pentru protecţia valorilor sociale este creat dreptul. Valoarea centrală a dreptului 
este omul, drepturile și libertăţile sale. 

Atitudinea negativă este importantă pentru definiţia vinovăţiei, întrucât ea este temei 
pentru evaluarea negativă a comportamentului din partea societăţii și a statului. Gradul 
atitudinii negative a persoanei faţă de valorile societăţii se manifestă, pe lângă 
conștientizare și voinţă, în scopul și motivele faptei ilicite. Cantitativ ea este exprimată în 
forma de vinovăţie a persoanei, ceea ce determină o măsură diferită de dezaprobare a 
persoanei, măsura de răspundere a sa. 
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Astfel, în definiţia noţiunii de vinovăţie este necesar să se introducă expresia 
,,atitudinea negativă a persoanei faţă de valorile societăţii”, pentru că acest semn reflectă 
esenţa vinovăţiei și servește ca cel mai important criteriu pentru determinarea gradului ei. 

Luând în calcul cele analizate mai sus, putem formula propria definiţie a noţiunii de 
vinovăţie: Vinovăţia poate fi definită ca un ansamblu de procese psihice ale  persoanei 
responsabile, care sunt anterioare și concomitente cu săvârşirea faptei, sub formă de intenţie și 
imprudenţă, faţă de fapta sa ilicită, care prezintă un grad de pericol social și consecinţele sale în 
care se manifestă atitudinea negativă subiectivă a ei faţă de valorile societăţii. 

 

II. Analiza construcţiei juridice a vinovăţiei 
Spre deosebire de definiţia noţiunii de vinovăţie care este, de asemenea, rezultatul 

unei generalizări, fiindcă în ea trebuie să fie reflectate caracteristicile generale ale acestui 
fenomen socio-legal, construcţia juridică a vinovăţiei este generalizarea mai profundă: în 
plus faţă de elementele care le conţine, ea reflectă legătura dintre aceste elemente și 
factorii care au un impact direct asupra lor. Astfel, construcţia teoretică a vinovăţiei este 
formată din:esenţă, conţinut şi formă. 
 Esenţa vinovăţiei. Se consideră oportun a expune mai întâi caracteristica esenţei 
vinovăţiei, apoi a examina conţinutul și formele de vinovăţie. Esenţa vinovăţiei este 
ansamblul celor mai durabile proprietăţi ce caracterizează acest fenomen. Esenţa este strâns 
legată de scopul social al institutului de vinovăţie, de aceea este pertinent să vorbim despre 
esenţa socială și politică a vinovăţiei. 

Vinovăţia nu este starea sau însuşirea psihicului, ci reprezintă atitudinea psihică a 
persoanei faţă de fapta sa de conduită ilicită. Reiese că persoana nu poate fi recunoscută 
vinovată în afara faptei sau independent de fapta socialmente periculoasă şi prevăzută de 
lege ca infracţiune, deci, se apreciază drept nu numai o noţiune psihologică, dar şi social-
politică, atitudinea negativă faţa de principiile morale şi interdicţiile juridice, faţă de valorile 
sociale ocrotite de lege [19, p. 131]. 

În ce privește natura vinovăţiei, se pune întrebarea, ce anume determină evaluarea 
negativă a atitudinii psihologice a faptei, dată din partea statului? Nu este posibilă 
evaluarea doar a atitudinii psihologice izolat de fapta concretă a subiectului, pentru că 
modul ilegal de gândire, după cum știm, practic nu poate fi pedepsit. 

Problema privind esenţa socială a vinovăţiei a fost examinată în literatura de 
specialitate rusă. Astfel, esenţa vinovăţiei a fost definită ca starea de spirit psihologică a 
subiectului infracţiunii împotriva ordinii publice [20, p. 100-105].În literatura știinţifică 
modernă se propune a deduce esenţa vinovăţiei din formele sale: intenţie și imprudenţă. 
Astfel, acţionând în mod intenţionat, persoana este conștientă de pericolul social al faptei 
sale, iar acţionând prin imprudenţă - nu este conștientă, deși, trebuia și ar fi putut să fie 
conștientă, sau este conștientă, dar se așteaptă cu încredere la prevenirea consecinţelor. 
Astfel, anume în atitudinea faţă de pericolul social al faptei comise se manifestă prejudiciul 
public al personalităţii infractorului [21, p. 31-36]. 

Astfel, cercetătorul E.V. Iurceac consideră că esenţa vinovăţiei este atitudinea 
negativă a persoanei faţă de valorile societăţii, exprimată în fapta ilicită. Ceea ce într-o 
societate este ilegal, în altă societate, între alte condiţii egale, poate fi recunoscut ca merit 
pentru comunitate.În această abordare, o înţelegere corectă a esenţei social-politice a 
vinovăţiei ajută legiuitorului la identificarea corectă a domeniului de aplicare a comiterii 
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vinovate de fapte social periculoase, a formei de vinovăţie, precum și la stabilirea 
circumstanţelor care exclud vinovăţia infracţiunii [22, p. 75-101]. 

Analizând toate aspectele cercetate mai sus, putem concluziona că esenţa 
vinovăţieiexprimă raportul dintre conduita individului şi relaţiile sociale ocrotite de lege în 
vigoare şi încălcate de acest subiect, poziţia acestuia în raport cu exigenţele specifice pe 
care le presupune traiul oamenilor în societate. Această poziţie ne dă posibilitatea analizei 
respectivei condiţii a răspunderii juridice, în strânsă legătură cu celelalte condiţii ale 
răspunderii juridice, dar și cu elemente ale conţinutului faptei ilicite din diferite ramuri de 
drept (infracţiunea, delictul, contravenţia). Această posibilitate poate avea loc numai în 
cazul când vinovăţia poate fi studiată nu doar ca un raport psihic al persoanei ce săvârşeşte 
fapta ilicită, în formă de acţiune sau inacţiune, ruptă de relaţiile sociale împotriva cărora 
este îndreptată fapta sa. 

Aceste relaţii sociale care sunt ocrotite de lege reprezintă, de fapt, aspectul principal, 
pe care autorul faptei ilicite, chiar înainte de a concepe și a ,,fabrica” fapta, trebuia să le 
cunoască ca cetăţean, să ia o atitudine faţă de aceste relaţii, adică o anumită poziţie psihică. 
Numai în cazul când autorul va cunoaște aceste relaţii sociale, el își va forma o anumită 
atitudine faţă de ele și va concepe fapta sub toate aspectele ei.  
  Conţinutul vinovăţiei. O analiză sumară a definiţiilor referitoare la vinovăţie denotă că 
toate acestea - cu unele deosebiri de nuanţă - încearcă să demonstreze că problema 
abordată este, în primul rând, de factură psihologică. Într-adevăr, vinovăţia are un conţinut 
psihologic şi, în consecinţă, ea se poate pune şi cerceta ca problemă numai în legătură cu 
acţiunile sau inacţiunile conştiente ale omului. E ştiut că orice acţiune sau inacţiune 
conştientă a individului uman se defineşte pe plan psihologic prin voinţă şi conştiinţă  
[23, p. 161]. Deci,conţinutul vinovăţiei este determinat de cumulul dintre conştiinţă şi 
voinţă, precum şi de corelaţia dintre acestea. 
 Voinţa.Voinţa exprimă dorinţa manifestă a persoanei de a acţiona sau nu într-un 
anumit fel ori indiferenţa acesteia faţă de eventualitatea producerii consecinţelor 
socialmente negative ale faptei sale [23, p.163]. Sau sub aspect volitiv interesează dacă 
subiectul a voit, a fost indiferent, nu a voit să se producă rezultatul şi consecinţele acestuia 
[24, p.150]. Astfel, graţie voinţei, omul poate controla propriul comportament, poate ghida 
acţiunile sale, poate conforma comportamentul său standardelor general acceptate. 

În ceea ce privește teoriile cu privire la voinţa juridică, acestea au evoluat de-a 
lungul timpului sub influenţa a două mari sisteme: 
 - sistemul francez (al voinţei reale); 
 - sistemul german (cel al voinţei exteriorizate) [25, p. 328-329]. 
Tocmai de aceea, până în prezent, în doctrină există în mod corespunzător o varietate de 
concepţii despre definirea acesteia. Astfel, într-o primă opinie, voinţa a fost definită ca un 
sistem de autoreglaj superior care implică o deliberare conştientă a forţelor proprii, prin 
stăpânirea unora şi începând cu mobilizarea şi angajarea convergent-finalistă a altora [26, 
p. 77]. Într-o altă opinie [27, p. 10], voinţa constituie o capacitate a omului de punere în 
funcţiune a resurselor sale psihice care este orientată spre organizarea şi efectuarea unui 
control asupra întregii activităţi în vederea realizării scopurilor propuse În opinia 
profesorului V. Dongoroz [28, p. 16-18], voinţa este o categorie psihologică distinctă, ale 
cărei premise se află în potenţialul psihic uman ce se desfăşoară prin puterea de a învinge 
obstacolele întâlnite, dar şi prin stăruinţă de mobilizare pe măsura solicitărilor impuse. Cert 
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însă este faptul că actul de voinţă, la realizarea ilicitului, are un rol hotărâtor şi 
determinant. 

Voinţei trebuie, menţionează H. H. Jescheck [29], să i se acorde prioritate, fiindcă 
numai reprezentarea rezultatului n-ar putea atrage răspunderea - dacă rezultatul n-a fost 
voit (urmărit ori acceptat) de subiect. 

Într-o altă viziune [30, p. 32], ,,elementul fundamental al vinovăţiei îl constituie 
voinţa conştientă a subiectului. Acesta ar fi acel pilon în jurul căruia se valorifică procesele 
componente ale vinovăţiei (în această concepţie voinţa este privită ca impuls volitiv, impuls 
conştient de a acţiona sau de a nu acţiona). 

În literatura de specialitate (psihologico-juridică) s-a ajuns la concluzia că voinţa este 
o categorie psihologico-distinctă, dar aflată într-un raport de interdependenţă cu alte 
categorii psihologice pe care se clădeşte sistemul psihic uman, rezultantă a dezvoltării 
biologico-sociale [31, p. 326]. Realizarea scopurilor propuse şi, deci, a voinţei, implică 
folosirea tuturor resurselor psihice şi morale, deliberarea, puterea omului de a planifica 
(prin plan elaborat conştient), a organiza, realiza şi controla activitatea care o desfăşoară, 
puterea de a învinge obstacolele întâlnite, stăruinţa şi mobilizarea pe măsura solicitărilor 
impuse [32, p. 16-18]. 

Voinţa cu care se acţionează în vederea obţinerii unui anumit efect trebuie să 
îndeplinească două condiţii: - să fie conştientă, raţională şi să fie liber exprimată. 
Făptuitorul are, astfel, posibilitatea de a face o alegere conştientă între săvârşirea unei 
fapte cu caracter antisocial şi alte acţiuni - inacţiuni posibile, dar care nu lezează ordinea de 
drept [32, p. 179]. Astfel, graţie voinţei, omul poate controla propriul comportament, poate 
ghida acţiunile sale, poate conforma comportamentul său standardelor general acceptate. 
 Conştiinţa.Conștiinţa este considerată ca un proces psihic care presupune cunoaştere, 
o înţelegere sau o reprezentare, precum şi o activitate intelectuală sau psihică ori o 
cunoaştere imediată în baza unui minim etic comun valabil pentru întreaga societate 
[33],[34]. Aceasta este de atenţie, efort, clarificare şi înţelegere sau un sentiment de 
responsabilitate morală, precum şi sentiment al valorii [35, p. 457; 36, p. 121]. 

Conştiinţa se defineşte prin doi factori: unul de prevedere, iar altul de reprezentare 
[23, p.163]. Prevederea este prognozarea preliminară de către infractor a legăturii de 
cauzalitate între actul planificat și consecinţele sale posibile, bazată pe cunoștinţele lui și 
propria experienţa de viaţă. Precizia anticipării este afectată în mod direct de capacitatea 
intelectuală, starea mentală, nivelul de intuiţie și alte caracteristici psihologice și fiziologice 
ale persoanei [22, p. 140-143]. Iar reprezentarea este conștientizarea pe planul lui intelectiv 
al relaţiei cauzale dintre actul său de conduită şi rezultatul material datorat acestui act) [23, 
p. 163]. 

Aici se impune o întrebare: ce este primordial la formarea intenţiei – prevederea 
(anticiparea) sau reprezentarea (conștientizarea). Unii cercetători subliniază faptul că fără 
reprezentare și înţelegerea naturii obiective și semnificaţiei actelor comise și a 
consecinţelor acestora este imposibilă și prevederea apariţiei acestor consecinţe. Deci, nu 
este necesară delimitarea prevederii de reprezentare. Astfel, persoana vinovată de omor își 
dă seama că comite acte îndreptate spre provocarea de moarte a altei persoane, că în urma 
acestor acţiuni va muri o persoană concretă, că fapta sa este social periculoasă. Anticiparea 
morţii unei persoane în urma unor acţiuni concrete se pare evidentă [37, p. 27]. 

Iar alţi cercetători au o opinie opusă și susţin că pentru reprezentarea pericolului 
social al faptei este necesară o anticipare prealabilă a survenirii consecinţelor social 
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periculoase, și nu anticiparea este derivată din reprezentarea pericolului social, ci invers. 
Subiectul anticipează că acţiunile lui vor atrage după sine moartea violentă a unei persoane 
și numai apoi își dă seama că viaţa umană este protejată de stat, pentru că este o valoare 
de importanţă socială, și, prin urmare, este conștientă și că actul său este unul social 
periculos [15, p. 34]. 

Considerăm că ambele opinii sunt corecte, însă ar fi binevenit ca la formarea 
intenţiei, prevederea (anticiparea) să se completeze cu reprezentarea (conștientizarea). 

Aceste procese psihice componente ale vinovăţiei, conștiinţa și voinţa, se desfăşoară 
ca orice procese psihice, în forul lăuntric al subiectului şi devin relevante prin manifestările 
exterioare ale acestuia [38, p. 359-361]. Aceste procese nu sunt altele decât cele care 
constituie substratul psihic comun al oricărei acţiuni umane, ceea ce diferă de o faptă 
morală, lăudabilă, nu sunt aşadar mecanismele neurofiziologice care stau la baza acţiunii, ci 
modul în care sunt ele dirijate, în vederea realizării finalităţii pentru care sunt puse în 
mişcare. Bazele neurofiziologice ale actului de voinţă în cazul fiinţei umane presupun 
analiza acţiunilor motorii - o rezultantă a contradicţiilor şi relaxărilor musculare, care 
reprezintă expresia aspectului voliţional al actelor de comportament [38, p. 359-361]. 

Însă în literatura de specialitate s-au cristalizat mai multe opinii știinţifice în 
legătură cu elementele componente ale vinovăţiei.  

Una dintre aceste opinii, care are caracter dominant,și care se identifică cu analiza 
efectuată anterior, include în conţinutul vinovăţiei doi factori: unul intelectiv şi altul volitiv 
[39, p. 138].  

Factorul intelectiv.Factorul intelectiv cuprinde cunoaşterea caracterului socialmente 
periculos al acţiunii sau omisiunii şi prevederea urmărilor periculoase pentru societate; iar 
factorul volitiv, include în conţinutul său voinţa de a realiza fapta respectivă, precum şi 
dorinţa producerii în realitate a urmărilor socialmente periculoase sau, în cazul nedorinţei, 
acceptarea lor în mod conştient [40, p. 131]. Profesorul Gh. Antoniu stabilește că prezеnţa 
factorului intelectiv, în calitate de caracter al vinovăţiei, presupune cоnştiinţa”, având un rоl 
fundamental în cadrul proceselor de cunоaştere şi a celor voliţiоnale” [41, p. 47]. Omul 
trebuie să-şi de-a seama că faptele sale sunt de natură să vatăme drepturile subiective ale 
celorlalţi membri ai sоcietăţii, adică trebuie să aibă conştiinţa caracterului antisocial al 
cоnduitei sale. 
 Factorul volitiv.Factorul volitiv reprezintă o activitate psihică îndreptată spre 
atingerea unоr scopuri, care presupune deliberarea şi decizie pentru un anumit 
cоmportamentdе urmat. Individul reacţiоnează la mediul ambiant, iar prin actul său 
voluntar se exprimă nevoia acеstuia de a regula eventualele rupturi alе echilibrului dintre 
organism şi mediu [42, p. 58-59]. Deci, factоrul volitiv este prеcedat de factorul intelectiv, 
acesta din urmă cоnstituind premise cеlui dintâi[41, p. 40]. 

Unii cercetători constată că formele şi modalităţile vinovăţiei se disting pe baza unor 
criterii calitative care există atât între factorii intelectivi, cât şi între cei volitivi, precum şi 
după raportul în care se află aceşti doi factori unul faţă de altul [39, p. 173-174]. Iar alţii, 
uniformizează manifestarea factorului intelectiv la toate modalităţile vinovăţiei prin 
formula generală de prevedere din partea infractorului a urmărilor socialmente periculoase, 
[43, p. 72] fie prin cerinţa de prevedere a posibilităţii producerii lor [44, p. 902]. Se 
apreciază acestea a fi potrivite, întrucât din ele s-ar putea deduce că sub aspect intelectiv 
nu este nici o deosebire între formele şi modalităţile vinovăţiei [45, p. 17] Drept urmare, 
întregul conţinut al vinovăţiei se exprimă numai de către factorul intelectiv sub forma 
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prevederii sau a posibilităţii prevederii rezultatului [46, p. 275]. În acest fel se mai apreciază 
că nu se înlătură atitudinea subiectului faţă de urmările socialmente-periculoase ale faptei 
sale din conţinutul vinovăţiei, ci acestea se includ în factorul intelectiv [45, p. 18]. 

După o altă concepţie, întregul conţinut al vinovăţiei ar fi acoperit numai de 
procesele psihice intelective ale persoanei ce săvârşeşte fapta ilicită, iar voinţa se referă 
doar la activitatea fizică a persoanei [47, p. 300-301]. I. Mircea, analizând pe larg rolul 
factorilor intelectiv şi volitiv, se referă numai la activitatea fizică a persoanei, pe când 
atitudinea autorului faţă de urmările faptei sale face parte din factorul intelectiv. În context, 
potrivit acestei concepţii, voinţa infractorului nu are nici un raport cu efectele acţiunii sau 
omisiunii socialmente periculoase, factorul volitiv limitându-se doar la voinţa subiectului de 
a comite fapta materială [45, p. 17]. Se mai argumentează că dacă factorul volitiv ar ţine de 
atitudinea subiectului faţă de urmările socialmente-periculoase, analiza procesului psihic, 
care premerge orice acţiune a omului, ar conduce la constatarea că există doi factori volitivi: 
unul privitor la activitatea fizică, factor care ar atrage imputarea faptului, astfel s-ar 
conchide existenţa şi recunoaşterea unei imputaţiuni obiective prin această recunoaştere, 
iar altul privitor la urmările prevăzute [45, p. 301]. Dar o asemenea constatare ar contrazice 
realitatea, pentru că există un singur act de manifestare a voinţei persoanei referitor la 
activitatea fizică, voinţa omului fiind organic legată de manifestarea persoanei pe plan 
extern prin actele sale; pe când atitudinea subiectivă a făptuitorului faţă de rezultatele sau 
efectele fireşti ale faptei priveşte, dimpotrivă, factorul intelectiv. 

Dar anume factorul volitiv implică libertatea de deliberare și de decizie a autorului 
faptei ilicite. Atunci când lipsește libertatea de deliberare și de decizie, putem vorbi de lipsa 
vinovăţiei. 

În acest mod, cei doi factori din procesele psihice intelective şi volitive ale 
subiectului coexistă în conţinutul vinovăţiei şi se influenţează reciproc în toată fapta 
infracţională - luată ca entitate dialectică, care, după modul lor de manifestare şi raportul în 
care se află unul faţă de altul, imprimă vinovăţiei un anumit conţinut [48, p. 22]. 
 Motivul.Analiza momentelor intelectual și volitiv ale vinovăţiei completează în mod 
substanţial stabilirea motivului, scopului componentei emoţionale. Fără stabilirea motivului 
și scopurilor uneori sunt practic imposibile determinarea cauzei comiterii infracţiunii, 
stabilirea concordanţei motivaţionale și raţionamentului comportamentului infractorului. 

Emoţiile joacă un rol diferit în comiterea unei fapte ilicite. În primul rând, ele pot 
acţiona ca un motiv pentru comiterea infracţiunii (sentimentele de dragoste, ură, frică, 
violenţă etc.). În al doilea rând, ele pot fi fundalul decurgerii proceselor intelectuale și 
volitive, deci, influenţându-le. Starea emoţională este cauza apariţiei motivului infracţiunii. 
În al treilea rând, ele pot declanșa comiterea infracţiunii (starea de afect) [22, p. 111-121]. 

În practică, este clarificată neapărat componenta emoţională a acţiunilor sau 
inacţiunilor respective. Emoţiile, potrivit legislatorului, nu sunt circumstanţe esenţiale 
necesare pentru stabilirea vinovăţiei. Excepţie constituie afectul și, în unele cazuri, alte stări 
emoţionale. 

Dar, clarificarea naturii experienţelor subiective, atitudinii faţă de situaţia comiterii 
infracţiunii (în sensul larg al cuvântului), desigur, este relevantă pentru evaluarea vinovăţiei 
în fiecare caz. Omuciderea la comandă cu sânge rece sau uciderea unui tată alcoolic, tiran în 
familie, de către fiul adolescent; furtul pentru câștig sau pentru necesitatea de a ajuta o 
persoană bolnavă - exemple de importanţă a atitudinii emoţionale a persoanei vinovate cu 
scopul individualizării răspunderii și pedepsei [49, p. 31]. 
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Legătura motivului și vinovăţiei constă în faptul că motivul afectează conștientizarea 
de către persoană a faptei sale și anticiparea consecinţelor ei nocive, afectează atitudinea 
volitivă faţă de acestea [50, p. 20]. Astfel, stabilirea motivului infracţiunii ajută la 
determinarea formei și gradului de vinovăţie, și, în consecinţă, la individualizarea pedepsei. 
Motivul este și baza socială a vinovăţiei, fiindcă el servește pentru evaluarea morală și etică 
a actului, arată atitudinea făptuitorului faţă de valorile individului, ale societăţii, ale 
statului, caracterizează latura morală a comportamentului  

Psihologii care sunt direct implicaţi în studiul motivaţiei comportamentului învestesc 
conceptul „motiv” cu diverse fenomene, în legătură cu care există mai multe puncte de 
vedere cu privire la esenţa motivului. Aproape toţi psihologii sunt unanimi în opinia că 
motivul ca motivaţie este sursa de acţiune, cel care generează acţiunea [51, p. 435]. 

În psihologie sunt delimitate motivele conștiente și inconștiente. Omul nu este 
conștient de motivul concret și, prin urmare, nu-și pune nici scop. Deseori el acţionează fără 
să se gândească și apoi încearcă să înţeleagă motivele care l-au determinat să acţioneze 
(comiterea infracţiunii în stare de afect). De asemenea, omul poate să nu fie conștient de 
motivele reale ale comportamentului său din cauza anumitei stări de autoapărare 
psihologică, eliminând din mintea sa factorii nedoriţi care-l intrigă să comită infracţiunea. 
Motivele inconștiente ascunse sunt factorul ce contribuie la apariţia unor motive conștiente 
[52, p. 55-56]. 

Cele mai multe dintre faptele ilegale sunt comise din câteva motive. În același timp, 
unul dintre motive poate fi principal, dominant, dar de multe ori nu se poate determina 
exact care anume motiv a influenţat subiectul să comită infracţiunea. Pentru a deveni o 
sursă de acţiune, motivul trebuie să fie format ca o motivaţie, caracteristică anumitor 
activităţi, în funcţie de modul în care persoana evaluează circumstanţele în care se află, și 
modul în care ea vede scopul care-i stă în faţă [22, p. 117]. 

Mecanismul de apariţie și realizare a motivului ar putea arăta în felul următor: 
1) apare o anumită necesitate care nu poate fi satisfăcută liber în pofida unor cauze 

externe; 
2) apare motivul de a ieși din această situaţie nefavorabilă creată; 
3) acest motiv interacţionează cu proprietăţile calităţi negative ale persoanei, formând un 

lanţ ilegal; 
4) scopul se realizează prin comiterea unui act social periculos; 
5) scopul este atins, motivul este realizat [53, p. 94-100].  

Prin urmare, putem identifica principalele caracteristici ale motivului: el are un 
caracter volitiv și, cel mai des, conștient; la originea apariţiei motivului sunt nevoile umane, 
iar nevoile fizice și materiale de multe ori au prioritate faţă de cele spirituale; motivul 
comportamentului este în continuă schimbare sub influenţa factorilor interni și externi. 

 Scopul.Din cele analizate mai sus, putem considera că scopul și motivul întotdeauna 
sunt mediate unul de altul. 

Scopul - ca element absolut necesar al motivaţiei umane şi subordonat mobilului -  îl 
ajută pe om la întărirea motivaţiei, la alegerea mijloacelor de realizare a acţiunii în anumite 
condiţii date şi la înlocuirea unor mijloace cu altele, în cazul schimbării circumstanţelor 
concrete de executare fizică a faptei. Prin aceste organizări şi dirijări pe plan mintal, scopul 
îndeplineşte un rol subiectiv stimulator şi orientativ al acţiunii umane [54, p. 122-124]. 
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În opinia cercetătorului rus E.V. Iurceac, scopul este rezultatul dorit și presupus, 
condiţionat de motiv, spre atingerea căruia tinde persoana când comite un act ilicit social 
dăunător[22, p. 104-105].Scopul nu vine de la sine și apare datorită apariţiei motivului. În 
practică este mai greu de determinat motivul decât scopul, întrucât motivul este impulsul 
interior care nu este îndreptat la un anumit obiect, capabil să satisfacă necesităţile 
subiectului. Scopul indică ce rezultat ar trebui atins pentru a satisface motivul [55, p. 101]. 

Scopul este format în etapa luării deciziei despre comiterea faptei ilicite, el este 
întotdeauna concret, dar rezultatul real al activităţii poate fi mai mult sau mai puţin diferit 
de scopul propus, prezentându-se ca un scop îndeplinit insuficient sau supraîndeplinit. 
După clarificarea raportului dintre scopul iniţial și rezultatul real obţinut putem concluziona 
cu privire la direcţia intenţiei infractorului și amploarea punerii în aplicare a acesteia. 

Astfel, putem deduce o serie de însușiri ale scopului: scopul se bazează pe valorile 
antisociale ale faptei ilicite; scopul apare datorită apariţiei motivului; scopul se bazează pe 
percepţia făptuitorului despre viitorul rezultat dăunător, este concret, dar nu întotdeauna 
realizat pe deplin de subiect.  

La cercetarea vinovăţie în practica de aplicare a legii este obligatorie stabilirea 
motivului, scopului, prezenţei componentei volitive, caracteristicii emoţionale a acţiunilor 
ilegale comise. Fără a stabili motivele și scopurile infracţiunii este imposibil să se 
determine direcţia intenţiei, cauzele apariţiei sale, dacă este vorba de o intenţie 
premeditată sau apărută brusc. În unele cazuri, lipsa unui motiv sau scop atrage lipsa 
componenţei infracţiunii în general. 

Aşadar, în conţinutul vinovăţiei, indiferent sub ce formă s-ar concretiza, se 
concentrează o totalitate de procese intelective, volitive şi motivaţionale, într-o continuă şi 
variată legătură de condiţionare şi influenţare reciprocă. Însă, dacă vinovăţia se cuprinde în 
procesele psihice ale autorului infracţiunii, nu trebuie să o identificăm cu acestea [56, p. 9]. 
Ea, în funcţie de fapta concretă, cu toate circumstanţele de executare, poate fi mai 
complexă decât procesele psihice care declanşează acţiunea cauzală respectivă, iar alteori 
mai limitată.  

Tipurile de conţinut.În eforturile de stabilire a conţinutului vinovăţiei s-au conturat o 
serie de teorii. Cele mai relevante dintre ele sunt: teoria voinţei, teoria mobilului, teoria 
reprezentării [57, p. 230-231; 46, 275]. 

Potrivit teoriei voinţei, voinţa de a săvârși un fapt nepermis demonstrează, prin ea 
însăși, vinovăţia agentului. Deci, conţinutul vinovăţiei este redus la manifestarea de voinţă. 

Potrivit teoriei mobilului, factorul care exprimă conţinutul vinovăţiei este voinţa, 
dublată de mobil, înţeles ca prefigurare mintală a rezultatului urmărit. Mobilul călăuzește 
voinţa și conturează formele vinovăţiei. Astfel, dacă există o concordanţă deplină între 
mobil și rezultatul produs, s-a acţionat cu intenţie, iar, în caz contrar, s-a acţionat din culpă 
[58, p. 105]. 

Potrivit teoriei reprezentării, în stabilirea conţinutului vinovăţiei se impune să se 
distingă voinţa de conștiinţă, considerându-se că, reprezentarea urmărilor conduitei ilicite 
acoperă ea singură conţinutul noţiunii de vinovăţie. Formele vinovăţiei se determină prin 
prisma șanselor de realizare a acestor urmări [58, p. 105]. 

Toate aceste teorii demonstrează preponderenţa conţinutului psihologic al 
vinovăţiei, evitându-se referirea asupra conţinutului juridic al vinovăţiei, asupra conţinutului 
ei social-politic. Ori, așa cum am arătat, voinţa și conștiinţa asimilată în limbajul juridic 
prezintă „un anume specific, în raport cu limbajul psihologic”. Pentru drept, conștiinţa are 
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relevanţă numai în măsura în care ea se definește prin factorul prevedere și factorul 
reprezentare, iar voinţa interesează dreptul numai în măsura în care ea are caracter 
conștient și este liber exprimată, adică, numai dacă este fructul unei gândiri normale, 
capabile să aleagă în cunoștinţă de cauză, între mai multe posibilităţi de a acţiona [58, p. 
106]. 

Mai mult, alăturat acestui conţinut psihologic specific, vinovăţia are și un conţinut 
sociopolitic [58, p. 105]. Semnificaţia socială a conţinutului vinovăţiei se manifestă prin 
faptul că existenţa acesteia este strâns legată de conduita ilicită, care, la rândul ei, are o 
semnificaţie socială determinată de împrejurarea că prejudiciază interese şi valori sociale 
pentru a căror apărare, la nevoie, se poate recurge la forţa de constrângere a statului  
[23, p. 164]. Aspectul social-politic este evident în materia răspunderii penale, unde el 
apare ca fundamental în stabilirea periculozităţii sociale a infractorului, motiv pentru care și 
sancţiunea penală trebuie să fie adaptată la periculozitatea socială a faptei și făptuitorului 
[58, p. 106]. 

Așadar, conţinutul psihologic şi cel social ale vinovăţiei sunt inseparabile. Ele 
formează o unitate indisolubilă, iar această unitate dă vinovăţiei semnificaţia juridică de 
condiţie şi temei a răspunderii juridice [23, p. 164]. Același conţinut o particularizează, 
transferând-o din domeniul psihologiei în domeniul dreptului, fiecare noţiune psihologică 
utilizată fiind aptă de a primi accepţie juridică, așa cum am arătat deja [58, p. 106]. 

Profesоrul D. Bаltаg exprimând, poziţiа subiectivă а persoаneifаţă de 
consеcinţelenegаtive pentru sоcietаtеаlefаpteisаle, stabilește că vinovăţiаînglobeаză în 
conţinutul său prоcesul psihic cаreprеcedesаu însoţeşte consumarea conduitei ilicite. Un 
individ aflat în deplinătatea facultăţilоr mintale este în măsură să conceapă şi să aprecieze 
caracterul ilicit al acţiunii sale şi urmările negative aferente ei. Pe de altă parte, deşi 
existenţa omului în viaţa socială este relativ determinată, el are tоtuşi posibilitatea să 
aleagă între multe feluri de a acţiona [7, p. 18]. Vinovăţia implică libertatea subiectului de a 
acţiоna în mod conştient caracterul deliberat al acţiunii sale, inclusiv asumarea riscului 
actului său. Pentru ca persоana responsabilă să devină subiect al răspunderii juridice, este 
necesar ca ea să fi avut posibilitatea de a decide în mоd liber asupra săvârşirii faptelor sale, 
deci, posibilitatea de a acţiоna cu discernământ şi capacitatea de a-şi dirija voinţa în raport 
cu un scоp urmărit în mod conştient [24, p. 239]. Astfel, cele două atribute, care 
caracterizează şi dеfinesc existenţa fiinţei umane şi care sunt în acelaşi timp şi factorii 
cоnţinutului vinovăţiei sunt raţiunеa şi libеrtatea [23, p. 19]. 

În cazul vinovăţiei, săvârşirea faptei ilicite presupune concepеrea ei la nivel 
intenţiоnal, ideatic, înainte de a devеni realitate, pe planul raţiunii, conştiinţei individuale, 
sub forma unоr idei dеcomportamеnt; în faza următоare se cântăresc argumentele în 
favoarea sau împotriva acţiunii, ajungându-se la final în favoarea deciziei dе a săvârşi sau 
de a se abţine de la săvârşirea faptei antisоciale. După finalizarea procеsului decizional, se 
trece la manifestarea de vоinţă, care rеzidă în direcţionarea energiei în vederea realizării 
conduitеiprоpuse. Deci, vinovăţia implică libertatea voinţei individului, caracterul dеliberat 
al acţiunii sale, asumarea riscului unui cоmportament, şi anume acеşti doi factori - raţiunea 
şi libertatea - sunt punctele de reper pе care se sprijină ideea de nеvinоvăţie [7, p.19]. 

 

IV. Formele vinovăţiei 
Analiza formelor de vinovăţie are o semnificaţie importantă nu doar teoretică, dar și 

practică. Pentru calificarea actului ilicit este importantă nu numai stabilirea vinovăţiei 
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subiectului de comiterea actului, dar și stabilirea formei concrete de vinovăţie, ceea ce 
permite diferenţierea răspunderii juridice. Problema privind formele vinovăţiei este 
dezvoltată atât în teoria generală a dreptului, cât și în ramurile de drept și are un rol 
important la aplicarea legii, fiindcă are impact direct pentru decizia instanţei de judecată. 
Conţinutul vinovăţiei și forma de vinovăţie sunt strâns legate între ele: forma de vinovăţie 
este determinată de conţinutul său. 

Forma vinovăţiei este combinaţia de procese intelectuale și volitive care apar în 
mintea persoanei vinovate în raport cu proprietăţile obiective semnificative din punct de 
vedere juridic ale actului ilicit, în interacţiune cu condiţiile externe [59, p. 353]. Astfel, 
atitudinea psihică a autorului faţă de acţiunea sau inacţiunea sa ilicită și faţă de urmările 
acestora cunoaște o anumită gradualitate, determinată de intensitatea proceselor psihice 
angajate în formarea unei asemenea atitudini și de măsură în care s-a depășit cadrul de 
manifestare a voinţei, dat de dreptul obiectiv. Această gradualitate face că atitudinea 
psihică negativă a autorului să îmbrace două mari forme: intenţia și culpă [41, p. 106]. 
 Intenţia.Astfel, intenţia constituie forma fundamentală, generală şi originară a 
vinovăţiei; ea reprezintă totodată regula sau forma obişnuită sub care se înfăţişează 
vinovăţia [41, p. 103]. 

De asemenea, intenţia exprimă legătura imediată şi cea mai strânsă dintre faptă şi 
autor, ea este întotdeauna suficientă pentru a atrage răspunderea penală, iar reproşul pe 
care-l determină este cel mai puternic, pentru că se adresează unei comportări 
reprezentând contestarea cea mai directă a valabilităţii perceptului normei, un atentat 
nemijlocit la stabilitatea ordinii juridice. Intenţia mai reprezintă forma cea mai importantă a 
vinovăţiei, întrucât presupune o implicare totală, volitivă şi intelectivă (uneori şi afectivă), a 
agentului în producerea rezultatului [41, p. 103]. 
Intenţia este una dintre formele în care se poate manifesta vinovăţia ca element al 
răspunderii juridice. În definirea intenţiei, majoritatea doctrinarilor au căzut de acord asupra 
faptului că, intenţia exprimă un fenomen complex, ce reclamă ambianţa spirituală și morală 
ce precede și însoţește săvârșirea unui act ilicit [58, p. 107]. 

În toate ramurile dreptului, vinovăţia este o condiţie indispensabilă a răspunderii, iar 
cercetarea ei poate oferi o imagine reală în care se are în vedere intenţia. Toate categoriile 
de fapte ilicite infracţiuni abateri disciplinare, contravenţii sau delicte civile - sunt 
susceptibile a fi săvârşite cu intenţie; de aceea exprimarea vinovăţiei în această formă este 
frecvent întâlnită la oricare dintre formele răspunderii juridice (penală, administrativă, 
civilă, disciplinară etc.). Cu toate acestea, pe plan juridic, cercetarea şi explicarea intenţiei 
ca fenomen psihic s-a bucurat de atenţia cuvenită numai în doctrina dreptului penal, iar în 
ce privește dreptul civil, administrativ și dreptul muncii, autorii s-au limitat doar la 
constatarea că şi intenţia este o modalitate a vinovăţiei Explicaţia trebuie căutată în 
împrejurarea că, sub aspectul stabilirii răspunderii şi alegerii sancţiunii corespunzătoare 
faptei ilicite comise, gradul de vinovăţie al făptuitorului prezintă importanţă practică numai 
în dreptul penal. Aceasta nu înseamnă insă că intenţia este o categorie juridică pur penală şi 
că cercetarea ei din punct de vedere teoretic ar fi superficială la formele nepenale ale 
răspunderii juridice [23, p. 165]. 

Astfel, prof. I. Oancea arată că „vinovăţia, în cazul intenţiei, arată atitudinea 
conștiinţei cu privire la: a) natura faptei, adică conștiinţa că fapta este permisă sau 
nepermisă, ilicită sau licită; b) valoarea cauzală a faptei, adică conștiinţa că prin acea faptă 
se cauzează anumite urmări reale” [60, p. 148]. Cercetătorul T. Padovani susţine că intenţia 
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reprezintă forma fundamentală, generală și originară a vinovăţiei, ea exprimând legătura 
imediată dintre faptă și autor, care asigură suficienţa acţiunii de tragere la răspundere 
juridică, oricare ar fi forma ei. Intenţia presupune o implicare totală, vitală, intelectivă, 
afectivă a agentului în producerea rezultatului [61, p. 242]. M.I. Enikeev oferă următoarea 
noţiune de intenţie: „Intenţia este o formă de vinovăţie, care se caracterizează prin 
scopurile, metodele și rezultatele penale ale acţiunii” [62, p. 79]. Sau într-o altă formulare, 
intenţia este forma cea mai gravă a vinovăţiei, pentru că presupune legătura cea mai 
strânsă dintre autor și urmările faptei sale, implică o mai accentuată lezare a valorii sociale 
ocrotite și este percepută ca atare de victimă și colectivitate [63, p. 20]. 

Din definiţiile de mai sus putem deduce că la baza intenţiei stau o serie de procese 
psihice care o compun, precum: procesele volitive, voinţa fiind un proces psihic component 
al intenţiei; procesele intelective, de natură a dirija procesul volitiv, precum: judecata, 
atenţia, capacitatea de asociere, de prevedere etc. și a conferi actului volitiv decizie, 
precizie, eficienţă - procese aflate în corelaţie [41, p. 117-134].  

Analiza însușirilor intenţiei au dus la conturarea elementelor intenţiei cu relevanţă, 
în special, în materia dreptului penal. 

Astfel, Francisco Carrara, exponent al doctrinei clasice penale, abordând problema 
elementelor intenţiei, preciza că acestea sunt în număr de patru, şi anume: cunoaşterea 
legii; prevederea rezultatului actului voit; libertatea de alegere şi voinţa agentului de a 
acţiona [23, p. 165]. 

Această idee este preluată şi de Gh. Mihai şi R. Motica, care menţionează că intenţia 
este o formă originară a vinovăţiei şi se vădeşte prin cunoaşterea de către subiect a legii 
juridice; prin prevederea rezultatului ce l-a voit; prin libertatea de alegere avută; prin 
hotărârea de a acţiona [24, p. 154]. 

În doctrina penală, italiană pozitivistă, reprezentată de E. Ferri se consideră că 
intenţia are trei elemente: voinţa de a acţiona, intenţia și scopul [58, p. 109]. 

În doctrina penală românească [64, p. 134] se consideră că intenţia are următoarele 
componente: cunoașterea sau înţelegerea actului material și semnificaţia scopului urmărit; 
voirea conștientă și liberă a actului ilicit și rezultatul acestuia; cunoașterea caracterului 
antijuridic al acţiunii săvârșite și rezultatul urmărit. 

Cercetătorul R. Pannain [65, p. 239] consideră că pentru existenţa intenţiei sunt 
suficiente două elemente: previziunea și intenţia. Nu poţi voi ceva ce nu prevezi, poţi însă 
prevedea ce nu voiești. Prevederea este elementul esenţial care desparte intenţia de praeter 
intenţie și de culpă fără prevedere, în timp ce, intenţia este propriul și adevăratul element 
definitoriu al dolului. Ea este proiectarea voinţei către rezultatul ce depinde de conduita 
infracţională. 
Tipurile de intenţie.Doctrina furnizează şi diversele clasificări ale intenţiei [66, p. 33; 34,  
p. 72]: intenţia simplă – cândfăptuitorul, acţionând contrar legii, prevede şi voieşte 
producerea consecinţelor negative ale faptei sale și intenţia calificată – atunci când 
intenţiei simple i se alătură urmărirea unui anumit scop special. Ea presupune deci, viclenia. 
De asemenea, intenţia este determinată, când persoana voiește să producă un rezultat clar 
conceput în mintea sa; intenţia este nedeterminată când persoana întrevede doar 
posibilitatea obţinerii mai multor rezultate, pe care le acceptă să aibă loc; intenţia spontană 
e specificată prin aceea că este urmată imediat de săvârşirea faptei, se naşte instantaneu, 
iar intenţia premeditată implică o chibzuinţă îndelungată asupra săvârşirii faptei, iar, uneori, 
chiar o activitate de planificare, ceea ce, din punct de vedere moral, implică noţiunea de 
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perversitate; intenţia este unică atunci când făptuitorul a hotărât să săvârşească o singură 
faptă şi este complexă, când făptuitorul a hotărât să săvârşească mai multe fapte sau a 
urmărit producerea mai multor rezultate. 

Apare și o altă clasificare a intenţiei: directă și indirectă, care se bucură de o 
consacrare în legislaţie, în special cea penală. Intenţia directă consacrată pe plan legislativ 
și în art. 17 C.P. al R. Moldova constă (ca și intenţia indirectă) în aceea că făptuitorul își 
reprezintă acţiunea sau inacţiunea sa, precum și modul de înfăptuire a rezultatului 
prejudiciabil; în astfel de condiţii, el urmărește producerea acestui rezultat, iar intenţia 
indirectă este o a doua modalitate căreia îi este caracteristic faptul că autorul, deși prevede 
rezultatul acţiunii sale, el nu-l urmărește, ci numai acceptă posibilitatea producerii lui. Ceea 
ce caracterizează intenţia indirectă este atitudinea indiferentă a făptuitorului faţă de 
rezultatul prejudiciabil (art. 18 din C.P. al R. Moldova) [23, p. 166]. 
Intenţia directă.În literatura de specialitate găsim diverse definiţii ale intenţiei directe și a 
celei indirecte. Astfel, intenţia directă dă expresie unei însușiri specifice umane de a 
cunoaște lumea înconjurătoare, de a cuprinde cu mintea consecinţele viitoare ale acţiunii 
sau inacţiunii și de a dirija și orienta corespunzător conduita individuală spre realizarea unei 
finalităţi [29, p.273]. Într-o altă accepţiune, intenţia directă presupune că persoana care a 
săvârșit infracţiunea era conștientă de faptul că acţiunea sau inacţiunea ei poartă un 
caracter social periculos, că ea a prevăzut consecinţele socialmente periculoase și a dorit 
survenirea lor [19, p.134]. 

La intenţia directă, factorul intelectiv constă în cunoașterea de către subiect a 
relaţiilor sociale apărate de legea penală, factorul volitiv, însă, se manifestă prin atitudine 
ferm negativă faţă de relaţiile sociale cunoscute, voinţa hotărâtă de a săvârși infracţiunea și 
prin dorinţa realizării rezultatelor socialmente periculoase [67, p. 39-40]. 
Chiar în formulările din lege și doctrină, distingem două trăsături esenţiale ale intenţiei 
directe: prevederea rezultatului și urmărirea producerii lui. 

Prevederea rezultatului faptei reprezintă actul de conștiinţă, momentul intelectiv al 
vinovăţiei, aceasta trebuie să fie efectivă și reală. Așadar, această trăsătură este una 
anticipată săvârșirii acţiunii, ea decurgând din experienţa de viaţă a persoanei,din 
cunoașterea dovedită și verificată în practică, după care o acţiune săvârșită în anumite 
condiţii produce cu necesitate un anumit rezultat, care implică cunoașterea legăturii de 
cauzalitate dintre acţiune și rezultatul generat din ea[63, p. 76]. 
De asemenea, intenţia directă are o voinţă cu caracter special, care nu este indiferentă, ci o 
voinţă care este îndreptată spre o anumită finalitate, spre atingerea unui rezultat, expresia 
dorinţei făptuitorului de a produce rezultatul aflat în reprezentarea sa. Sub acest aspect, 
intenţia directă include și anumite elemente legate de scopul acţiunii. Aceste nuanţări sunt 
redate de legiuitorul român, care afirmă că intenţia directă apare nu ca o simplă voinţă, ci 
ca o voinţă care să fi urmărit anume cauzarea unei vătămări [28, p. 239; 68, p. 119]. 
Astfel, putem concluziona că intenţia presupune nu numai prezenţa elementului volitiv şi 
intelectiv (cu componentele sale) în desfăşurarea acţiunii (inacţiunii) subiectului care a 
produs rezultatul, dar şi o anumită corelare a procesului volitiv şi intelectiv. 

Intenţia indirectă.În ceea ce privește intenţia indirectă, aceasta este definită ca fiind 
acea formă a vinovăţiei, când persoana conștientizează caracterul periculos al faptei 
(acţiunii sau inacţiunii săvârșite de ea), prevede consecinţele ei social periculoase și admite 
în mod conștient survenirea lor [19, p.135]. Sau, intenţia indirectă reflectă o anumită 
particularitate a acţiunii umane, şi anume, de a produce, fie prin natura ei, fie prin modul de 
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desfăşurare, mai multe rezultate, indiferent dacă toate îşi găsesc corespondent într-o normă 
de incriminare, sau numai unele dintre ele, celelalte fiind fără relevanţă penală [41, p.120]. 

Sub aspectul factorului volitiv, intenţia indirectă constă din atitudinea negativă, din 
nedorinţa producerii urmărilor respective, dar şi din acceptarea survenirii lor.Ea se 
întâlneşte, aşadar, sub două aspecte: unul negativ - de a produce rezultate periculoase 
pentru societate, prevăzute ca posibile, şi altul pozitiv - de acceptare, dacă eventual ar fi 
cauzate prin fapta comisă [67, p. 138; 69, p. 71; 41, p. 142; 70, p. 175; 71, p. 167]. Astfel, cel 
care urmăreşte unul dintre rezultate prevede ca posibile şi celelalte rezultate, pe care de 
asemenea le acceptă sub riscul producerii rezultatelor nedorite [70, p. 225].  

Referitor la infracţiunile comise în modalitatea intenţiei indirecte, atât în practica 
judiciară, cât şi în doctrină [72, p. 216; 73, p. 1004; 70, p. 112; 71, p. 167; 74, p. 120], s-a 
apreciat că, deşi nu este exclusă ipoteza comiterii unei singure infracţiuni cu intenţie 
indirectă sau eventuală, de obicei cu un singur rezultat infracţional, uneori însă la aceasta, 
„fie prin natura ei sau prin modul de desfăşurare, se pot produce două rezultate: unul sigur şi 
altul eventual. Astfel încât faţă de ultimul autorul mai întâi prevede posibilitatea producerii 
rezultatului, nu-l voieşte şi nici nu-l urmăreşte, însă este acceptat şi lăsat să se producă” 
[41, p. 144]. Mai mult ca atât, corect s-a apreciat că „la intenţie ca regulă se constată o 
legătura imediată şi mult mai strânsă dintre acţiune, urmare sau rezultatul produs 
(inacţiune) şi autor” [61, p. 242]. 
Analiza comparativă cu privire la intenţie.Legea penală română (art. 19 Cod penal), referindu-
se la procesele psihice caracteristice intenţiei și modalităţilor ei, se raportează la rezultatul 
faptei, nereferindu-se la posibilitatea de a opera cu noţiunile de intenţie directă și indirectă 
în raport și cu celelalte cerinţe ale modelului legal de incriminare, respectiv cu cele care 
configurează acţiunea (inacţiunea) incriminată. În legătură cu aceste cerinţe, legea 
pretindea cunoașterea lor corectă de către agent, altfel o cerinţă esenţială a legii nu este 
satisfăcută și, prin urmare, nu vor fi întrunite cerinţele normei de incriminare [58, p. 110]. 

Și Codul penal italian [75], în articolul 42, se arată că nimeni nu poate fi pedepsit 
pentru o acţiune sau omisiune prevăzută de lege, dacă nu a comis-o cu conștiinţă sau 
voinţă, iar articolul 43 prevede că infracţiunea se comite cu intenţie când rezultatul 
vătămător sau periculos este voit și prevăzut drept consecinţă a propriei acţiuni sau 
inacţiuni. 
 În articolul 5 al C.P. al Federaţiei Ruse se redă în mod expres principiul vinovăţiei 
penale în care se prevede: „Persoana este supusă răspunderii penale numai pentru 
producerea unor fapte (acţiuni sau inacţiuni) socialmente periculoase și pentru producerea 
urmărilor și a rezultatelor social periculoase, în raport cu care a fost stabilită vinovăţia 
acestuia”. Acest principiu face trimitere la un alt principiul al dreptului penal, principiul 
caracterului personal al răspunderii penale. Așa încât, principiul vinovăţiei presupune nu 
numai implicarea subiectului din punct de vedere fizic la comiterea infracţiunii, ci și o 
participaţie psihică din partea acestuia. Cu alte cuvinte, individul poate fi tras la răspundere 
penală nu numai când fapta infracţională este produsul propriilor sale acţiuni, dar și când 
aceasta constituie un product al conștiinţei și voinţei sale [76]. 

Iar art. 24-26 al acestui cod detaliază conceptul vinovăţiei, astfel vinovat în 
comiterea infracţiunii se va considera persoana care într-un mod a comis fapta social 
periculoasă fie că aceasta s-a produs prin acţiune sau inacţiune, în mod intenţionat sau din 
imprudenţă. 
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În SUA, în CPM, care a servit drept exemplu pentru legile şi codurile penale ale 
multor state americane, sunt prevăzute condiţiile și formele vinovăţiei. Secţiunea 2.02. a 
CPM (Condiţii generale ale vinovăţiei), pune în evidenţă condiţiile minime ale vinovăţiei. 
Cu excepţia celor menţionate în Secţiunea 2.05, o persoană nu este vinovată de săvârşirea 
unei infracţiuni dacă ea nu a acţionat intenţionat (cu scop), cu bună-ştiinţă, din 
imprudenţă sau din neglijenţă, după cum legea o poate сеrе faţă de fiecare act al 
infracţiunii. CPM, spre deosebire de situaţia anterioară din Common Law, vine cu o analiză 
mai fină a formelor de vinovăţie, clasificându-le în patru categorii. Conform CPM, o formă 
de vinovăţie poate exista pentru fiecare element material al infracţiunii, adică pot exista 
diferite forme de vinovăţie pentru diferite elemente ale aceleiaşi infracţiuni. Aceste 
diferite forme de vinovăţie pentru fiecare element material al infracţiunii constituie 
analogul infracţiunii săvârşite cu două forme de vinovăţie, prevăzute în CP al R. Moldova 
și CP al F.R. sau praeterintenţia din dreptul francez sau al altor state [30, p. 71].  

În Canada, pentru a se scăpa de lacunele în materia determinării vinovăţiei, a 
înaintat propuneri în scopul modificării CP, textul propus conţinând patru forme de 
vinovăţie: intenţia, indiferenţa, neglijenţa criminală şi neglijenţa. În alte state, în special 
cele din cadrul sistemului de drept Common Law, conceptul de vinovăţie şi, respectiv, de 
răspundere penală, se prezintă sub trei forme sau regimuri: vinovăţia intenţionată, 
neintenţionată şi prezumată [30, p. 71]. 
 Teoriile cu privire la intenţie. În literatura de specialitate s-au conturat mai multe 
teorii asupra intenţiei. Între acestea amintim teoria antijuridicităţii sau ilicităţii, teoria 
imoralităţii, teoria antisocialităţii. 

Conform teoriei ilicităţii, promovată de cercetătorii G. Maggiore, L. Beling, K. Garaud, 
V. Manzzini, la baza intenţiei stă conștiinţa ilicităţii faptei, adică conștiinţa agentului că 
acţionează contrar legii. Intenţia vizează, deci, un raport de contradicţie între fapta săvârșită 
și lege, ea fiind incompatibilă cu buna-credinţă [38, p. 358]. 

Teoria a fost supusă criticii, arătându-se, pentru existenţa intenţiei,că nu este 
relevantă intenţia violării legii, pentru că făptuitorul nu acţionează în scopul de a viola 
legea, ci urmărește un rezultat inerent actului ilicit comis: „hoţul fură cu intenţia de a 
poseda lucrul altuia, nu pentru a încălca legea” [65, p. 358]. 

Adepţii teoriei imoralităţii, între care îl amintim pe H. Mayer [77, p.50], susţin că 
esenţa intenţiei este conștiinţa imoralităţii actului. 

Cercetătorul R. Pannain [65, p. 172] arată că această concepţie pornește de la 
premisa greșită, potrivit căreia normele dreptului ar coincide cu normele morale, ori nu 
toate normele morale sunt atrase, deopotrivă, de drept. Obiecţia omite, însă, împrejurarea 
că absolut toate normele juridice au încărcătură morală, cu excepţia celor cu caracter 
exclusiv tehnic, reduse însă ca număr. 

Teoria antisocialităţii, susţinută de E. Ferri, Fr. Berenini, D. Marsoci, identifică esenţa 
intenţiei cu conștiinţa antisocialităţii acţiunii, pentru existenţa intenţiei fiind suficient 
conștiinţa agentului că lezează o relaţie socială pe care ar trebui să o apere. Criteriul a fost 
apreciat ca fiind prea rigid și sever pentru a fi luat în seamă în definirea intenţiei  
[58, p. 107]. 

Considerăm, deci, că, cel puţin, din cauza aspectelor anterior menţionate, adică sub 
aspectul diferenţierilor constatate, nu ar fi posibilă o suprapunere a proceselor psihice ale 
intenţiei directe pe intenţia indirectă. Iar problematica intenţiei directe şi indirecte apare 
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numai în legătură cu rezultatul acţiunii (inacţiunii), formele de vinovăţie ca şi modalităţile 
fiecărei forme exprimând poziţia autorului în raport cu rezultatul acţiunii (inacţiunii). 

Aceste referinţe sau raţiuni nu se cer a fi apreciate doar de dragul unor simple 
dogme teoretice, ele au şi o importanţă practică deosebită, adică sub aspectul corectei 
diferenţieri şi al constatării imposibilităţii de grefare a acestor procese psihice specifice 
intenţiei. 

Culpa.Ca și intenţia, culpa este un proces psihic, o atitudine a conștiinţei agentului, la 
baza căreia stau o serie de procese de natură psihologică. Culpa constituie o formă aparte 
de legătură psihică a autorului cu fapta, caracterizată prin producerea de către agent a unui 
rezultat pe care nu l-a voit și pe care, cu mai multă diligenţă, l-ar fi putut evita [72, p. 118]. 

Spre deosebire de intenţie care a preocupat mai mult doctrina penală, culpa a reţinut 
şi continuă să reţină în egală măsură atenţia tuturor autorilor care cercetează diferite forme 
ale răspunderii juridice [23, p. 166]. 

Cercetătoarea L. Barac [58] face o analiză completă a noţiunii de culpă. În concepţia 
normativistă, culpa este privită ca fiind lipsită de un proces psihic real, căci rezultatul nu 
este dorit și prevăzut de subiect, culpa reflectând anumite carenţe normative, abateri de la 
cerinţele normei. Or, în cazul culpei există o participare subiectivă a agentului, căci 
atitudinea nediligentă a agentului exprimă în realitate poziţia psihică, o insuficientă atenţie 
și capacitate de prevedere. 

În altă ordine de idei, chiar în cadrul teoriei psihologice, culpa nu poate fi limitată 
numai la carenţe ale voinţei agentului în raport cu rezultatul, căci carenţele voinţei se 
extind și asupra voinţei acţiunii, rezultatul nedorit fiind, în parte, produsul unei acţiuni 
nedorite, absorbită oarecum într-o acţiune voită. Deci, culpa relevă, nu numai carenţe ale 
voinţei, dar și ale proceselor intelective (cunoașterea și prevederea). De aceea, culpa nu 
poate fi explicată numai printr-o deficienţă a atenţiei, căci există fapte culpabile care se 
comit cu maximum de atenţie (de exemplu, chirurgul neexperimentat care efectuează o 
operaţie complicată ce-i depășește puterile), și nici exclusiv prin neobservarea regulilor de 
diligenţă, căci o atare omisiune poate fi intenţionată. Nici ideea evitabilităţii rezultatului nu 
poate fi absolutizată, căci nu orice rezultat evitabil se datorește culpei. Este nevoie să fi 
existat posibilitatea prevederii rezultatului [58, p. 112]. 

 Însă, teoretic, culpa nu are o definiţie unitară, care să fie unanim acceptată în toate 
ramurile de drept.  

Astfel, în domeniul dreptului civil, T. Planiol definea culpa ca fiind „…neexecutarea 
unei obligaţii preexistente” [78, p. 215] care poate fi de natură legală, când izvorăște din 
lege, sau contractuală, când izvorăște din contract.  

De altfel, în materie civilă, s-au conturat adevărate teorii în abordarea culpei, între 
care amintim teoria unităţii culpei și teoria dualităţii culpei [79, p. 136]. 

În teoria unităţii culpei se susţine că în ambele situaţii se află un raport juridic 
preexistent: în cazul culpei contractuale, obligaţia preexistentă culpei, decurgând din 
violarea contractului, iar, în cazul culpei delictuale, obligaţia este de asemenea 
preexistentă, consistând din obligaţia de a nu face, deci, culpa este generic definită ca fiind 
violarea unei obligaţiuni preexistente [58, p. 114]. 

Teoria clasică a dualităţii culpei separă culpa contractuală de culpa delictuală, prima 
bazându-se pe preexistenţa raportului juridic și absenţa oricărui raport juridic în materie de 
culpă delictuală [58, p. 114]. 
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Prof. Gh. Antoniu [41, p.160] stabilește că culpa constituie o formă specifică de 
legătură psihică a autorului cu fapta, caracterizată, în accepţiunea sa cea mai generală, prin 
producerea de către agent a unui rezultat pe care nu 1-a voit şi pe care, cu mai multă 
diligenţă din partea sa (diligenţă care trebuia şi putea fi manifestată), l-ar fi putut evita 
(culpa autemessequod cum a diligenţi provideripotuerit non esseprovisum)  

M. Costin [80, p. 183-189] consideră că culpa ar rezulta din simplul fapt al 
cauzalităţii materiale. 

O altă definiţie este dată de R. Pannain [65, p. 383], care nu identifică noţiunea de 
culpă cu actul ilicit pentru care „culpa există atunci când rezultatul, deși prevăzut, nu este 
voit de agent și se realizează din cauza neglijenţei, imprudenţei, nedibăciei sau din pricina 
neobservării legii, regulamentelor, ordinelor sau disciplinei”. 

O concepţie similară o regăsim și la V. Roșca care arată că: „culpa presupune lipsa 
reprezentării rezultatului acţiunii săvârșite, deși rezultatul trebuia și putea fi prevăzut”, iar 
culpa cu previziune constă în faptul că „…rezultatul faptei este prevăzut, însă producerea să 
se consideră înlăturată datorită unor reprezentări greșite ale făptuitorului” [46, p. 276]. 

Astfel, culpa nu este o formă de proces psihic inferioară ori atenuantă a intenţiei 
(deşi faptele ilicite comise din culpă se pedepsesc mai uşor decât cele comise cu intenţie), 
ci constituie o formă specifică de proces psihic, de corelaţie între elementele volitive şi 
intelective ale procesului psihic. De aceea, nu s-ar putea concepe o absorbire a culpei în 
intenţie, ca formă mai gravă; răspunderea pentru culpă trebuie întotdeauna prevăzută 
explicit; dacă legiuitorul nu a prevăzut anume posibilitatea ca o faptă să fie incriminată şi 
atunci când este săvârşită din culpă, răspunderea culpoasă este exclusă şi, totodată, nu va 
exista nici un fel de răspundere penală a făptuitorului [41, p.160]. 

Acţiunea culpoasă implică atât omanifestare exterioară a agentului care, prin 
nerespectarea unor reguli de diligentă, determină, fără voia sa, producerea unor rezultate 
periculoase, cât şi o anumită implicare a proceselor intelective, individuale. Actul nonvoit al 
agentului trebuie să reflecte şi o anumită poziţie a subiectului pe planul cunoaşterii 
realităţilor înconjurătoare şi a prevederii rezultatului, poziţii care explică de ce acţiunea şi 
rezultatul voit de subiect au condus la o acţiune şi la un rezultat ilicit nonvoite de 
acesta[41, p. 168]. 

Cercetând definiţia legală a culpei, dată în textele citate, constatăm că, în esenţă, 
conţinutul acestui termen este identic în dreptul penal şi civil, fiind interpretat ca 
imprudenţă, neglijenţă, nesocotinţă etc. [23, p. 166]. 

Prof. D. Baltag consideră că această constatare nu trebuie însă să ne ducă la 
concluzia că între culpa penală şi cea civilă nu există unele diferenţieri. Ele se deosebesc, 
înainte de toate, prin sfera pe care o acoperă. După cum precizează M. N. Costin, „dacă în 
penal culpa există numai atunci când un rezultat infracţional se produce fără ca autorul 
faptului ilicit, care l-a generat să fi intenţionat acest lucru, în civil, prin noţiunea de culpă se 
desemnează în mod frecvent și noţiunea de intenţie ilicită, făcându-se distincţie între culpa 
neintenţionat - culpa propriu-zisă, și culpa intenţională. Pe de altă parte, dacă în dreptul 
civil este considerată culpă chiar și cea mai neînsemnată neglijenţă sau greșeală, care 
antrenează cauzarea unui prejudiciu, în dreptul penal, în schimb, pentru ca să existe culpă e 
necesar că neglijenţa sau imprudenţa etc. să fi fost de aşa natură, încât să producă 
consecinţele negative incriminate prin lege [80, p. 183]. 

În doctrina juridică există mai multe opinii în ce priveşte modalităţile culpei, ca 
formă a vinovăţiei. Gh. Mihai [24, p. 241] deosebește două modalităţi principale ale culpei: 
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culpă cu prevedere, ce include uşurinţa, temeritatea, imprudenţa, şi culpă simplă, ce 
cuprinde greşeala, neglijenţa, neatenţia, imprudenţa. Într-o altă opinie, culpa poate fi cu 
previziune (imprudenţă) şi fără previziune (neglijenţă) [81, p. 547]. În doctrina rusă sunt 
studiate două modalităţi: imprudenţa (uşurinţa) şi neglijenţa [82, p. 520]. Cercetătoarea L. 
Barac consideră că principalele modalităţi ale culpei sunt: imprudenţa, neglijenţa, 
inabilitatea sau nepriceperea, neatenţia [58, p. 115]. 

În lipsa unor precizări în textele de lege şi a unui punct de vedere unitar în doctrina 
juridică asupra acestei probleme, prof. D. Baltag [23, p. 167] consideră că principalele 
modalităţi ale culpei sunt: imprudenţa (uşurinţa), neglijenţa şi inabilitatea (nepriceperea). 

Culpa prin imprudenţă (uşurinţa) este atunci când autorul faptei ilicite a prevăzut 
rezultatul posibil al faptei sale, nu a acceptat însă acest rezultat și nici nu l-a dorit, sperând 
în mod uşuratic că el nu se va produce. În concepţia teoretică al lui R. Pannain, imprudenţa 
implică ca agentul să acţioneze ”… fără precauţiile pe care experienţa comună de viaţă ne 
recomandă să le adoptăm în îndeplinirea anumitor acte și în întrebuinţarea anumitor 
lucruri, înseamnă a acţiona cu nesocotinţă, în contradicţie cu normele de prudenţă” [365, p. 
394-395]. În această formulare, imprudenţa apare ca o lipsă de diligenţă; a fi imprudent 
înseamnă a fi lipsit de diligenţa pe care legea o pretinde din partea tuturor acelora cărora li 
se adresează. În ce priveşte limitele diligenţei, în doctrină se face deosebire între 
persoanele obişnuite - nepregătite într-un domeniu de activitate şi profesionişti cărora li se 
cere o diligenţă specială, un maximum de prudenţă şi precauţiune, întrucât cunoştinţele lor 
tehnice le permit să prevadă şi să ia măsurile corespunzătoare pentru a nu se produce 
rezultatul vătămător. Profesioniştilor li se poate imputa o imprudenţă atunci când nu se 
respectă regulile generale ale exerciţiului profesiei – sau ale specialităţii în care lucrează 
[81, p. 548]. 
 Culpa prin neglijenţă. Neglijenţa constă în „…omiterea luării precauţiilor cerute de 
îndeplinirea unei obligaţii de care este ţinut agentul” [83, p. 214]. Deci, neglijenţa se 
realizează numai în legătură cu îndeplinirea unor acte pozitive pe care o persoană avea 
datoria să le efectueze. 
 Din definiţia adoptată de lege pentru această modalitate a culpei rezultă următoarele 
condiţii: 

- făptuitorul să nu fi prevăzut rezultatul acţiunii; 
- făptuitorul să fi avut obligaţia şi posibilitatea de a prevedea, aşa cum este cazul în 

care este uitat aragazul deschis, iar în urma unei puternice emanaţii de gaze se produce o 
explozie soldată cu pierderi de vieţi omeneşti şi cu importante pagube materiale [23, p. 
167]. 

Caracteristic neglijenţei este că agentul acţionează având o cunoaştere suficient de 
profundă a condiţiilor în care se desfăşoară acţiunea şi, implicit, a regulilor de diligentă 
specifice domeniului. Agentul nici nu face un efort raţional mai mare spre a-şi da seama de 
elementele periculoase ale acţiunii, nu acordă atenţia necesară faptelor corelative ale 
celorlalte persoane, nu face asocierile necesare între fenomenele din jurul său, spre a fi în 
măsură să evalueze corect pericolul pe care-l creează acţiunea şi riscul intolerabil pe care 
şi-l asumă. Aceste insuficienţe ale procesului de cunoaştere îl împiedică pe agent să evite 
ca acţiunea voită de el să evolueze şi să se transforme într-o acţiune nonvoită, iar rezultatul 
voit să degenereze într-unul nonvoit[23, p. 170] 
 Culpa sub forma nepriceperii sau inabilităţii.Constă în inaptitudinea agentului de a 
exercita corect o profesiune sau activitate care presupune cunoașterea unor principii, reguli, 
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procedee tehnice, o anumită abilitate profesională, un anumit nivel de cunoștinţe de 
specialitate, în întrebuinţarea unor mijloace adecvate activităţii, specialităţii respective. În 
cazul intenţiei, agentul pretinde că n-a văzut sau n-a înţeles ceea ce, în mod normal, putea 
și trebuia să vadă sau să înţeleagă [23, p. 93]. 

Nu este exonerat de răspundere şi acela care nu s-a străduit să vadă sau să înţeleagă 
împrejurările pe care în mod normal trebuia să le înţeleagă. El se afla în culpă atunci când 
neînţelegerea unor împrejurări ce au condus la săvârşirea faptei ilicite se datorează lipsei 
de atenţie din partea autorului [23, p. 168]. 

Pe lângă modalităţile de culpă examinate, în doctrină şi în practica judiciară se 
cunosc şi alte diferenţieri ale culpei. Aceste diferenţieri nu sunt în realitate decât diferite 
ipostaze în care se poate  afla culpa – imprudenţă şi neglijenţă. 

Astfel, se distinge între culpa in agendo, când uşurinţa sau neglijenţa se referă la 
fapte constând dintr-o acţiune, şi culpa in omittendo, când se referă la fapte din culpă, 
constând dintr-o inacţiune; culpa generică, atunci când agentul se comportă uşuratic sau 
neglijent în raport cu activităţile obişnuite, nerespectând regulile comune de diligenţă 
menite să prevină rezultatele periculoase, şi culpa specifică (profesională), atunci când 
presupune încălcarea regulilor de diligenţă dintr-un domeniu specializat în raport cu care 
sunt necesare cunoştinţe de specialitate din partea agentului. Culpa se mai poate înfăţişa 
sub forma nedibăciei, adică a lipsei de abilitate profesională, de pregătire, de experienţă; a 
nebăgării de seamă, adică a lipsei de atenţie; a indiferenţei (nepăsare). De asemenea, mai 
poate fi culpă directă, când se referă la o acţiune comisă chiar de agent, sau indirectă, când 
se referă la o acţiune săvârşită de agent prin intermediul altei persoane[41, p. 175]. 

Se pune, însă, problema criteriului de stabilire a vinovăţiei, în cazul culpei. Cum se va 
stabili că autorul faptei a socotit fără temei că rezultatul prejudiciabil nu se va produce, în 
cazul culpei cu prevedere? În ce mod se va constata că autorul n-a prevăzut rezultatul 
faptei prejudiciabile, deşi trebuia şi putea să-l prevadă, în cazul culpei fără prevedere? În 
acest domeniu s-au confruntat două concepţii. O concepţie subiectivă – care militează 
pentru un criteriu subiectiv de apreciere. O concepţie obiectivă – care promovează un 
criteriu obiectiv [84, p. 186-199]. 

Concepţia subiectivă consideră că imprudenţa şi neglijenţa trebuie apreciate concret 
şi subiectiv, pornindu-se de la însuşirile şi capacităţile individuale ale autorului faptei, 
ţinându-se seama de vârstă, sex, temperament, caracter, însuşirile fizice şi psihice ale 
acestuia. Autorul este în culpă, dacă se poate deduce vinovăţia lui raportată la conduita sa 
obişnuită. 

De esenţa criteriului este faptul că vinovăţia făptuitorului se stabileşte în funcţie de 
un model de comportament abstract, adică prin comparaţie cu diligenţa şi prudenţa de care 
ar fi dat dovadă un tip uman abstract, stabilit ca etalon de comportament, în situaţia dată 
[85, p. 135]. 

Unii autori au susţinut că tipul abstract de comportament care trebuie luat ca bază 
de referinţă este bonus pater familias, adică omul cu capacitate medie, bunul proprietar, 
omul normal, prudent şi disciplinat, raţional [86, p. 77-78; 87, p. 324-325]. 

Din analiza de mai sus deducem că aceste două concepţii nu pot fi aplicate decât 
împreună. Orice om nu poate fi judecat în abstract în dependenţă de necesitatea facilitării 
proceselor de luare a deciziilor. Fiinţa umană trebuie să simtă că s-a făcut dreptate. Iar 
acest sentiment poate fi oferit doar acolo unde justiţia va ţine seama de toate 
circumstanţele concrete ale fiecărei situaţii în parte. Cel ce ia decizii trebuie să fie ţinut 



112 Analysis of theoretic construction of guilt in law: essence, content and form  

Journal of Social Sciences  June, 2020, Vol. 3 

obligaţia de apreciere a faptelor, dar nu de necesitatea de a da soluţii în funcţie de anumite 
prezumţii fie ele bazate chiar și pe construcţii teoretice solide. 
 Răspunderea persoanelor juridice. Rămânând pe acelaşi teren, trebuie să spunem că 
problema formelor vinovăţiei se complică atunci când vine vorba de răspunderea 
persoanelor juridice. Fiind o entitate ideală, înţelegem că o persoană juridică nu are procese 
psihice conştient volitive proprii. Totodată, legislaţia nu face nicio diferenţiere între formele 
de vinovăţie ale persoanei fizice şi cele ale persoanei juridice. De aici şi dificultatea 
teoretică în abordarea problemei. 

Răspunderea penală a persoanei juridice a dobândit în Europa o nouă dimensiune 
mai ales după Congresul internaţional de drept penal comparat care s-a desfășurat la 
Budapesta în anul 1978, precum și ca urmare a dezbaterilor consacrate în special 
criminalităţii economico-financiare sau concurenţiale. 

Plecând de la Recomandarea R(88) din 20 octombrie 1988 a Comitetului de Miniștri 
al Consiliului Europei prin care statele au fost invitate să admită răspunderea penală a 
persoanelor juridice, mai multe state, printre care și Republica Moldova, au decis 
reglementarea acestei instituţii [88]. 

Pentru ţara noastră, persoana juridică a devenit subiect al răspunderii penale odată 
cu adoptarea CP la 18 aprilie 2002, în vigoare din 12 iunie 2003. 

Iniţial, odată cu adoptarea noului CP, doar persoana juridică care desfășura activitate 
de întreprinzător putea fi pasibilă de răspundere penală pentru comiterea unei infracţiuni 
(de exemplu, societăţile cu răspundere limitată, societăţile pe acţiuni). Respectiv, 
persoanele juridice care nu desfășurau activitate de întreprinzător (de exemplu, fundaţiile, 
asociaţiile obștești) nu puteau figura în calitate de subiect al infracţiunii. Acest lucru nu 
excludea, însă, posibilitatea antrenării răspunderii penale a persoanei fizice pentru 
comiterea infracţiunii. De exemplu, pentru săvârșirea faptei de spălare a banilor, de către o 
asociaţie obștească, responsabil se făcea doar persoana fizică care a comis nemijlocit fapta 
de spălare a banilor, prin intermediul asociaţiei, nu și asociaţia. Deseori, se întâmpla ca o 
persoană juridică necomercială să comită o infracţiune și trasă la răspundere penală să fie 
doar persoana fizică, ca în cele din urmă, persoana juridică necomercială, prin intermediul 
căreia a fost comisă infracţiunea, să rămână intactă. Nefiind supusă vreunei pedepse penale, 
aceasta activa în continuare, fără probleme. 

Această soluţie legislativă este una logică din moment ce recunoşti că o entitate 
morală este responsabilă pentru propriile acţiuni. Mai mult, nu poţi să recunoşti că 
responsabilitatea penală poate să intervină pentru comercianţi în timp ce pentru 
necomercianţi această responsabilitate să fie exclusă. Deci, cel puţin din punct de vedere 
teoretic, o asemenea abordare a fost total greşită. 

E de menţionat că acum foarte mulţi doctrinari recunosc că persoana juridică 
reprezintă o realitate juridică incontestabilă, o entitate dotată cu voinţă şi conştiinţă 
proprie. Dar, în doctrină s-au consolidat de-a lungul timpului două teorii opuse, şi anume: 
una afirmativă sau realistă, în care se susţine necesitatea recunoaşterii persoanei juridice ca 
fiind subiect al dreptului penal. Argumentele acestei teorii se bazează pe noile realităţi 
sociale şi pe creşterea ratei criminalităţii în rândul persoanelor juridice. Conform acestei 
teorii, persoana juridică reprezintă o forţă socială ce se poate manifesta şi prin comiterea de 
infracţiuni, aceste acte ilicite se comit fiind consimţite de toţi membrii colectivităţii sau cel 
puţin cu voinţa organului de conducere. Teza cealaltă, şi anume – cea negativă, presupune 
că persoana juridică nu poate fi subiect activ al unei infracţiuni şi se bazează pe teoria 
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ficţiunii, potrivit căreia persoanele juridice nu au o existenţă proprie, ci sunt o creaţie a 
persoanei fizice bazată pe nişte norme legale, deci, ele nu pot săvârşi infracţiuni. Unele 
dintre argumentele acestei teorii sunt: persoana juridică nu poate gândi şi avea intenţie, 
intenţie au persoanele ce o compun; la fel, nu se poate concepe că o sancţiune penală să o 
suporte întreaga colectivitate, atunci când o parte din membrii săi sunt nevinovaţi, pentru 
că nu au fost consultaţi şi nu au participat la săvârşirea infracţiunii. Conform principiului 
individualizării răspunderii penale, o persoană nu poate fi supusă de două ori urmăririi 
penale şi pedepsei penale pentru una şi aceeaşi faptă, dar, în cazul nostru, fondatorul 
persoanei juridice va fi tras la răspundere penală ca persoană fizică, însă va suporta şi 
sancţiunile pentru persoana juridică ce este în proprietatea sa. Deci, după cum prevede 
această teorie, persoana juridică nu poate fi subiect al infracţiunii, pentru că nu are voinţă, 
iar intenţia este cea a persoanei fizice [89, p. 77-80]. 

Ca şi în cazul persoanei fizice şi la persoana juridică nu se poate ajunge la săvârşirea 
unei infracţiuni fără stabilirea legăturii psihice între persoana juridică şi infracţiunea 
săvârşitã. Legea nu face nici un fel de referire la condiţiile subiective ale acestei răspunderi. 
Astfel, urmează că stabilirea imputaţiei sau a culpabilităţii să se facă pe baza principiilor 
generale a dreptului penal. 

Unul dintre aceste principii este acela că vinovăţia persoanelor juridice nu se poate 
confunda cu cea a persoanei fizice care a sãvârşit infracţiunea sau faptul că infracţiunea 
sãvârşită de persoana fizică sub formă de vinovăţie stabilită de legea penală nu induce 
neapărat şi răspunderea persoanei juridice. Însă fără existenţa unei infracţiuni săvârşite de 
persoana fizică nu se poate vorbi nicicând de răspunderea penală a persoanei juridice. 

Un alt principiu aplicabil în materie este acela că vinovăţia persoanei juridice nu 
poate fi determinată prin aplicarea mecanicã a dispoziţiilor din CP privind vinovăţia şi 
formele acesteia. 

Imputabilitatea subiectivă sau culpabilitatea poate fi definită ca fiind atitudinea 
psihică a persoanei juridice, care prin organul său individual sau colectiv de conducere, a 
cunoscut sau încurajat sau numai a încuviinţat săvârşirea cu intenţie, de către persoana 
fizică a infracţiunii legate de obiectul său de activitate. În cazul infracţiunilor din culpă, 
atitudinea persoanei juridice este culpabilă atunci când se constată în sarcina ei lipsa de 
supraveghere sau de control care a făcut posibilă săvârşirea acelei infracţiuni [90, p. 126]. 
Trebuie să fie examinat mecanismul de formare a voinţei proprii a persoanei juridice şi de 
funcţionare a procesului decizional din cadrul acesteia, precum şi dacă persoana juridică în 
discuţie a cunoscut în mod real, a voit, a încurajat sau încuviinţat săvârşirea unei infracţiuni 
ori dacă aceasta a fost comisă împotriva voinţei persoanei juridice şi cu excluderea oricărei 
culpe. 

În cazul în care nu poate fi identificată persoana fizică răspunzătoare, însă persoana 
juridică a fost recunoscută culpabilă de comiterea faptei incriminate de CP, răspunderea 
penală va reveni exclusiv persoanei juridice. 

 

 Concluzii  
  Concluzionând, putem afirma cu certitudine că lipsa de unanimitate în opiniile pe 
care o ridică problema vinovăţiei nu contribuie la slăbirea interesului știinţific faţă de ea, ci 
doar îl intensifică. Astfel, din perspectiva configurării construcţiei teoretice a vinovăţiei în 
drept, am identificat, printr-un studiu al doctrinei juridice şi al cadrului normativ, 
următoarele elemente de bază ale vinovăţiei- esenţa, conţinutul și forma, și relaţiile dintre 
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ele.Esenţa vinovăţiei este ansamblul celor mai durabile proprietăţi ce caracterizează acest 
fenomen şi este strâns legată de scopul social al institutului de vinovăţie. Totuși, vinovăţia 
ar trebui să fie examinată în unitatea de formă și conţinut, fiindcă conţinutul vinovăţiei este 
de neconceput în afara unei forme fixe, iar forma, la rândul ei, nu are nicio valoare dacă nu 
este forma conţinutului.  Astfel, vinovăţia are un conţinut psihologic - cumulul dintre 
conştiinţă şi voinţă, precum şi de corelaţia dintre acestea. Prin urmare, putem spune că 
conţinutul vinovăţiei este elementul care precede sau însoţește exteriorizarea actului 
ilegal.Iar formă a vinovăţiei este modalitatea prin care se manifestă conţinutul acesteia. 
Altfel spus, forma vinovăţiei este exteriorizarea modului de percepere de către autor a 
faptei comise și a consecinţelor acesteia. În acelaşi timp, diferenţierea formelor de vinovăţie 
permite organului de aplicare a dreptului, stabilirea gradului de vinovăţie, aspect relevant 
în determinarea felului sau limitelor răspunderii juridice. 
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Abstract. Any of individuals or legal persons, regardless of the form of ownership, 
have the right to introduce into and out of the country goods and means of transport 
according to the legislation in force, but when crossing the border, they are subject to the 
declaration of the customs body. The declaration is considered the main stage of the 
procedure for completing the customs documents, which in turn is the component part of 
the customs activity. Once the goods or transports enter or leave the state border, they will 
be placed under a customs regime, and will be the subject of a customs declaration. This 
condition for declaring goods is regulated by the Customs Code of the Republic of Moldova. 
Thus, art. 173 stipulates that "goods and means of transport crossing the customs border, goods 
and means of transport whose customs destination changes, other goods and means of transport 
in the cases established under the law are declared to the customs body". According to the 
customs legislation, the declaration of the goods and their presentation for customs 
clearance is made by the declarants or their representatives, by submitting a detailed 
customs declaration, in writing, at the end of the transit procedure or within 20 days from 
the date of filing the summary declaration. Thus, this article will bring to the fore the 
definition and analysis of this type of customs declaration - the customs declaration in 
detail. 

 

Keywords: customs clearance, declaration, customs declaration, detailed customs 
declaration. Goods, means of transport, registration, completion, validation. 

 

Rezumat. Prezentul articol aduce în prim plan definirea şi analiza declaraţiei vamale 
în detaliu. Orice persoană, fizică sau juridică, indiferent de forma de proprietate, este în 
drept să introducă şi să scoată din ţară mărfuri şi mijloace de transport conform legislaţiei 
în vigoare, iar la trecerea peste frontieră a acestora sunt supuse declarării organului vamal. 
Declararea se consideră etapa principală a procedurii de perfectare a actelor vamale, care la 
rândul său este partea component a activităţii vamale.Odată cu intrarea sau ieşirea 
mărfurilor sau transporturilor peste frontiera de stat, acestea vor fi plasate sub un regim 
vamal şi vor face obiectul unei declaraţii vamale. Această condiţie de declarare a mărfurilor 
este reglementată de către Codul Vamal al Republicii Moldova. Astfel, art. 173 stipulează că 



118 V. Ursu, M. Stamati  

Journal of Social Sciences  June, 2020, Vol. 3 

„mărfurile şi mijloacele de transport care trec frontiera vamală, mărfurile şi mijloacele de 
transport a căror destinaţie vamală se modifică, alte mărfuri şi mijloace de transport în cazurile 
stabilite în condiţiile legii sunt declarate organului vamal”. Potrivit legislaţiei vamale, 
declararea mărfurilor şi prezentarea lor pentru vămuire se efectuează de către declaranţi 
sau reprezentanţii acestora, prin depunerea unei declaraţii vamale în detaliu, în formă scrisă, 
la încheierea procedurii de tranzit sau în termen de 20 de zile de la data depunerii 
declaraţiei sumare. 

 

Cuvinte cheie: vămuire, declarare, declaraţie vamală, declaraţie vamală în detaliu. 
Mărfuri, mijloace de transport, înregistrare, completare, validare. 

 

1. Introducere. Conform art. 5, pct.12 al Codului Vamal Comunitar, „declaraţie 
vamală înseamnă actul prin care o persoană indică, sub forma și în modalitatea prevăzută, 
dorinţa de a plasa mărfurile sub un anumit regim vamal, menţionând, dacă este cazul, procedura 
specifică care urmează să fie aplicată” [1, art. 5]. 

Potrivit art.1, pct. 23 al CV al RM, prin noţiunea de delcaraţie vamală se înţelege „actul 
unilateral prin care o persoană manifestă, în formele şi modalităţile prevăzute de legislaţia 
vamală, voinţa de a plasa mărfurile sub o anumită destinaţie vamală” [2, art. 1]. 

Făcând o comparaţie cu legislaţia altor state, atunci Codul Vamal al României 
definește în art. 2 pct.21 declaraţia vamală ca fiind actul cu caracter public, prin care o 
persoană manifestă, în formele și modalităţile prevăzute în reglementările vamale, voinţa de a 
plasa mărfurile sub un anumit regim vamal [3]. De asemenea, apelăm şi la reglementările 
Codului Vamal al Federaţiei Ruse, unde acesta prevede în art. 124 că declararea mărfurilor 
este efectuată prin prezentarea către autorităţile vamale a informaţiilor referitoare la bunurile și 
statutul lor procedural de vămuire, precum și orice alte informaţii, care pot fi solicitate în scopuri 
de vămuire într-o declaraţie vamalăsau prin orice altă metodă prevăzută de acest Cod vamal 
într-o formă scrisă, verbală, electronică sau contractantă [4]. 

Autorul Erhan I. stabileşte că perfectarea vamală reprezintă exteriorizarea juridică a 
procedurii de control vamal ce îmbracă forma declaraţiei vamale în detaliu, a declaraţiei vamale 
(DV-6) completate de persoanele fizice, a actelor iniţiale ca rezultat al controlului vamal [5, pag. 
203-204]. 

Un alt autor, Gh. Radu analizează procedura de declarare a mărfurilor şi o defineşte ca 
fiind „ansamblu de formalităţi ce permit şi garantează aplicarea diverselor reglementări vamale 
şi de altă natură, la care sunt supuse mărfurile importate sau exportate din momentul plasării lor 
sub o destinaţie vamală, care la fel stabilește momentul apariţiei și finisării supravegherii vamale 
în funcţie de regimul aplicat mărfurilor sau mijloacelor de transport” [6, pag. 52-53]. 

Din punct de vedere a doctrinarului român Mladen C. „declaraţia vamală este actul 
juridic prin care declarantul: solicită un regim vamal pentru marfa prezentată; se angajează să-și 
îndeplinească obligaţiile ce-i revin prin regimul vamal declarat; furnizează informaţiile necesare 
pentru luarea măsurilor și aplicarea dispoziţiilor pentru realizarea obligaţiilor fiscale, a 
controlului comerţului exterior și al statisticii” [7, pag. 57]. 

 

2. Metodologia. Pentru cercetarea instituţiei declaraţiei vamale, în special  a 
declaraţiei vamale în detaliu au fost aplicate metoda teoretică, prin care s-a identificat 
conceptul de vămuire  şi declaratie vamală, dar şi elementele lor de bază; metoda analizei, 
deducţiei şi investigaţiei ştiinţifice, prin care s-au conturat toate aspectele doctrinare şi 
legislative ale procedurii de vămuire în Republica Moldova, precum şi a declaraţiei vamale 
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în detaliu; metoda comparativă prin care s-a determinat comparaţia între doctrinarii 
autohtoni şi cei străini, precum şi dintre legislaţia autohtonă şi cea internaţională cu privire 
la subiectul studiat; metoda descriptivă, prin care s-a analizat şi descris atât procesul integral 
al vămuirii, cât şi a declaraţiei vamale în detaliu. 

 

3. Declaraţia vamală în detaliu. Prin noţiunea de declaraţie vamală în detaliu se 
înţelege un act unilateral, prin care o persoană manifestă, în formele şi modalităţile 
prevăzute de legislaţia vamală, voinţa de a plasa mărfurile într-o procedură vamală. 
Declaraţia vamală în detaliu este alcătuită dintr-un set ce cuprinde numărul de exemplare 
corespunzător procedurii vamale şi este format din declaraţia vamală primară şi, după caz, 
declaraţia(iile) vamală(e) complementară(e) [8, pct. 8, lit. (a)]. 

Codul vamal al României prevede, în art.61 alin. 7, că declaraţia vamală în detaliu și 
actele constatatoare încheiate de autoritatea vamală constituie titlu executoriu pentru 
urmărirea și încasarea drepturilor de import și export [3]. 

Într-оаltă оpiniе, еxpusă de autorul român D.Șaguna, funcţia declaraţiei vamale în 
detaliu este cea de obiect al impozitării. Obiectul impunerii îl constituie mărfurile supuse 
sau care urmează să fie supuse unui regim vamal, subiectul impunerii fiind persoana fizică 
sau juridică obligată la plata drepturilor vamale, iar stabilirea obiectului impunerii se 
realizează pe baza declaraţiei vamale în detaliu [9, pag. 889]. 

Odată cu adoptarea Convenţiei de la KYOTO în anul 1973 de către OMV, au apărut 
primele exemple de declaraţii vamale în detaliu. Aceste modele unice au servit ca formulare 
tipice pentru întreaga lume, inclusiv și pentru RM. 

Imprimarea formularelor respective, cu regim special, se poate realiza de către 
tipografii la comanda Serviciului Vamal. Formularele declaraţiei vamale în detaliu se 
imprimă şi se folosesc în seturile de exemplare corespunzătoare procedurii vamale 
solicitate. Formatul formularelor este de 210/297 mm cu o toleranţă pe lungime şi lăţime în 
minus de maxim 5 mm şi în plus de maxim 8 mm. Dimensiunile rubricilor se raportează la o 
unitate de măsură având ca valoare o zecime dintr-un inch pe orizontală şi o şesime dintr-
un inch pe verticală. Casetele din cadrul rubricilor sunt dimensionate folosind ca unitate de 
măsură o zecime dintr-un inch pe orizontală. 

 

4. Obiectul declaraţiei vamale în detaliu. Mărfurile transportate peste frontiera de stat 
trebuie să facă obiectul unei declaraţii vamale. Aici, putem evidenţia faptul că conform pct. 
9, în cazul mărfurilor introduse sau scoase în/din teritoriul vamal de către persoanele fizice, 
Serviciul Vamal poate dispune, în cazuri justificate, că acestea fac obiectul declaraţiei 
vamale în detaliu: 

a) mărfurilе impоrtаtе sаu exportаtе de către persоаnele juridice în scоpuri necomеrciale, a 
cărоr valоаre în vamă nu dеpăşeşte sumă de 100 de euro;  

b) mărfurile intrоdusе sаu scоаse în/din teritoriul vаmal de persоаnele fizice, cu excеpţiа 
subiеcţilor antrеprеnоriаtului, atunci când la vămuirеа acestorа se utilizează alt formular; 

c) mijlоаce de plată legale, titluri şi аcţiuni; 
d) mărfuri în calitatе de ajutоаre de urgenţă în caz de dеzastre şi cаlаmităţi nаturale; 
e) mărfuri având stаtut diplоmatic sau de rang similar cаre: 

 benеficiază de imunitatе diplomatică sau cоnsulară ori de rang similаr (valiza 
diplomаtică şi valizа cоnsulară); 

 constituiе cаdоuri către conducătоrul stаtului sau către membrii Guvernului sau 
Pаrlamentului; 
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f) următоаrele mărfuri pentru cаre sе face dovada că nu fаc obiectul unor tranzacţii 
comercialе: 
 decоrаţii, distincţii şi prеmii onorifice, insignе şi mеdalii comеmorative; 
 echipаmеnt de călătoriе, provizii şi alte articоlе, inclusiv echipament sportiv, 

pеntru uz sаu consum persоnаl, care însoţesc, precеd sau urmеаză călătorul; 
 trusouri şi аrticole de nuntă, articоle legаtе dе schimbarеа locuinţei, amintiri de 

fаmilie; 
 cоşciuge, urne funеrаre, ornamente funerare şi аrticole pеntru întreţinerea 

mormintеlоr şi mоnumentelor funerare; 
 materiаl publicitаr tipărit, instrucţiuni de folоsire, listе de preţuri şi altе articоle 

publicitаrе; 
 prоdusе farmaceutice fоlоsite la evenimentе sportivе internaţionalе, cu excepţiа 

substаnţelor care sînt cоnsiderate dopаntе, steroizilоr, combinaţiilor de substanţe 
ce dаu efect stupеfiаnt sau halucinоgen; 

 prоduse folositе în cаdrul măsurilоr excеpţiоnаle luatе pentru prоtecţia mеdiului 
sаu a persоаnelor; 

g) mărfurile folosite cа mеdiu de trаnspоrt al infоrmaţiilor (suport informatic) cum аr fi 
dischеtе, benzi pentru cаlculаtоаre, filme, planuri, cаsеte аudio şi vidео, CD-ROM-uri, care 
sunt schimbatе în scopul furnizării de informаţii, precum şi mărfurile carе sunt 
complеmеntаrе la o livrare аnteriоаră, cum ar fi actualizărilе bаzеlоr de date sau 
prоgramelor infоrmаticе transmise grаtuit; 

h) satеliţii destinaţi lаnsării: 
 lа еxportul sаu importul către lоcul de lаnsаre în spaţiu; 
 în mоmentul lansării în spаţiu; 

i) mărfuri cаre fac obiеctul trаficului necomerciаl între persоаne rezidentе în zоnele de 
frоntieră (traficul de frontieră); prоduse obţinute de producătorii agricоli pe proprietăţi 
aflаtе în afarа, dar adiacentе teritoriului naţionаl în carе îşi desfăşоаră аctivitatеа 
principală, potrivit reglementărilor în vigоаre [8, pct. 9]. 

 

5. Componenţa declaraţiei vamale în detaliu. Dеclаrаţia vamаlă în detaliu estе 
alcătuită din 8 exemplare cоnsecutive. De obicei sе utilizеаză formularelе carе sunt 
alcătuitе din seturi formatе din 4 exemplare având fiecarе dublа utilizаre. Respectiv, 
acestеа formulare sunt: 1/6, 2/7, 3/8 şi 4/5. Tot aici, еxpunem faptul că declarаţia vamală în 
dеtаliu este formаtă din 2 seturi: complеt şi frаcţionаt.  

Setul complet se utilizează numai în situaţia în care legislaţia permite ca pentru toate 
etapele unei operaţiuni complete (expediere de mărfuri din ţara de plecare, tranzit, 
introducere de mărfuri în ţara de destinaţie), să fie completate de la expediere toate 
exemplarele declaraţiei vamale în detaliu necesare acestor operaţiuni. Setul fracţionat se 
utilizează atunci când pentru fiecare din etapele unei operaţiuni complete (expediere de 
mărfuri, tranzit, introducere de mărfuri) se depun separat seturile de exemplare ale 
declaraţiilor vamale aferente fiecărei etape [8, pct. 11]. 

 

6. Intocmirea, acceptarea şi validarea. În elucidarea subiectului de întocmire, 
acceptare şi validare a declaraţiei vamale în detaliu este necesar de înţeles esenţa oricărei  
dintre aceste noţiuni. Dicţionarul explicativ ne oferă o explicaţie în acest plan: 

 prin întоcmirе înţеlegеm a elаborа, а alcătui, а compune;  
 prin аccеptаre înţеlеgеm а primi în mоd voit; 
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 şi prin vаlidare înţеlеgem a confirma, а recunoaște valabilitatеа, puterеа juridică a 
unui act de procedură [10]. 

Ceea ce ţine de întocmirea declaraţiei vamale în detaliu se efectuează de către 
declarantul vamal sau în cazuri prevăzute de lege, de către reprezentantul acestuia. Datele 
care sunt introduse în declaraţie trebuie să fie în limba de stat. 

Întocmirea acesteia se face sub două forme, conform pct. 14 din OSV nr. 346 din 
24.12.2009: 

 în prоcеdură manuаlă, prin utilizarеа unui procedеu de dactilografiеrе, mecаnоgrаfic 
sаu similar, cu complеtаrеа de mână, cu condiţia că dаtele să fie înscrisе în mоd lizibil, cu 
cernеаlă, fоlоsind majusculе - în cаzurile temeinic justificate în bаzа procedurii stabilite dе 
Serviciul Vаmal. Respectiv, acеаstă fоrmă de întocmirе а dеclaraţiеi vаmale în detаliu 
presupunе scrierеа de mână, citeţă şi cоrectă confоrm normelor corespunzătоаre. 

 în prоcedură informatică, pe bаzа metodologiei de prelucrarе а declaraţiei vаmаle prin 
procedее informаtice [8, pct. 14]. Procеdurа în cauză, se rezumă la întocmirеа declarаţiei 
prin intermediul sistemеlor automate de scrierе. 

Odаtă cu indicarеа tuturor datelоr pentru delarаţia vamаlă, acеаsta se confirmă prin 
semnăturа declarantului, sau după caz ştampila acestuia. 

Exemplarele declaraţiei vamale în detaliu depuse şi înregistrate la biroul vamal nu 
trebuie să conţină date ilizibile, ştersături sau rescrieri. Exemplarele declaraţiilor vamale în 
detaliu corespunzătoare fiecărei proceduri vamale se prezintă şi se depun la biroul vamal 
desprinse din set [8, pct. 16, 18]. 

Prin date ilizibile se înţeleg, acele înscrisuri care posedă o informaţie ce nu poate fi 
descifrată sau care nu poate fi citită. Prin ştersături se prezumă a fi o parte din text care a 
fost şters. Cu alte cuvinte momentul în care o anumită parte a cuvântului, sau întregul 
cuvânt a fost suprimat. Prin rescrieri se poate înţelege momentul în care un anumit text, sau 
informaţie se scrie din nou, pentru ai oferi o nouă versiune. La capitolul acceptării declaraţiei 
vamale în detaliu, putem spune că aceasta poate fi acceptată în momentul în care au fost 
indicate toate datele necesare şi au fost respectate toate datele necesare prevăzute de 
legislaţia vamală. Când vorbim despre „toate datele” ne referim cu certitudine la întocmirea 
şi completarea acesteia. În cazul în care suntem în prezenţa declaraţiei vamale electronice, 
atunci  аccеptаrеа dеclаrаţiеi vаmаlе sе cоmunică dеclаrаntului prin trimitеrеа unui mеsаj 
dе răspuns cоnţinând dеtаliilе dе idеntificаrе, numărul şi dаtа dе înrеgistrаrе а аcеstеiа. 

Despre validarea declaraţiei vamale în detaliu, după cum am menţionat anterior, este 
vorba despre recunoașterea puterii juridice a acesteia de către organele vamale. Potrivit pct. 
25 al OSV nr.480 din 18.12.2006, colaboratorul vamal de la punctul de validare desfăşoară 
următoarele activităţi succesive: 

a) utilizеаză modulul infоrmаtic specific şi verifică îndеplinirеа tuturоr etapеlor anterioare. 
Dе asemenеа, verifică dаcă аu fоst verificate critеriile de selеctivitаtе atаşatе.Acеаstă etаpă 
presupunе revizuirеа tuturor acţiunilоr întreprinsе de către declаrаnt, pentru a-i validа sau 
nu declаrаţiа. 

b) verifică existenţа аctului de inspecţie şi a înscrisurilor din acestа, dаcă a fost crеаt. Prin 
act de inspеcţie se înţеlеgе acеl înscris elеctrоnic АSYСUDA Wоrld întоcmit pе pаrcursul 
trаvеrsării tuturоr еtаpеlоr а рrоcеdurii infоrmаticе dе dеclаrаrе a mărfurilоr, pе bаzа 
cоnstаtărilоr privind cоmplеtаrеа dеclаrаţiеi vаmаlе cu dаtе еrоnаtе sаu nеrеаlе rеfеritоаrе 
lа încаdrаrеа tаrifаră, vаlоаrеа în vаmă, fеlul, cаntitаtеа sаu оriginеа, cuаntumul оbligаţiеi 
şi mоdul dеаplicаrеа fаcilităţilоr vаmаlе.  
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c) tipăreşte actul dе inspecţiе în 2 exemplarе dаcă acestа nu a fost tipărit în cadrul etаpеlоr 
antеriоаre, ambеlе sеmnate atât de cоlаbоrаtоrul vamal constatаtоr cât şi de utilizаtorul 
sistеmului infоrmаtic; 

d) rеdirеcţionează declarаţiа vamală dе pе culоаrul galben sau de pe culоаrul roşu pe 
culоаrul verde de cоntrоl vamal.Culоаrul galben este culоаrul de cоntrоl vamal care acordă 
libеrul dе vamă, însă numаi după efectuarеа contrоlului documentаr. Culоаrul roşu este 
culоаrul de contrоl vamal care acоrdă liberul de vamă numai după еfеctuarеа controlului 
documеntаr şi fizic, iаr culоаrul verde este cel cе acоrdă libеrul de vаmă prin validarеа 
automată a declaraţiеi vamale, fără efectuarеа contrоlului documentаr şi fizic. 

e) vаlidеаză infоrmаtic declarаţia vamală, numai dacă nu а cоnstаtаt nеrеguli în cееа cе 
priveşte etаpele parcursе аnterior. Această acţiune prеzumă validarеа declaraţiei dеpuse de 
declarаnt prin intеrmediul software-ului sistеmului informatic vаmal. 

f) înscriе în rubricа "B" din declaraţiа vаmаlă, numărul de validаrе şi dаtа validării 
dеclaraţiеi vаmalе, prеcum şi numărul şi datа borderoului de plаtă. Numărul de vаlidarе este 
acеа cifră unică atribuită de către sistemul informatic vаmal şi având formа: Vxxxxxxxx – 
zz/ll/aaaa. 

g) în cazul în cаrе se dispunе аmânarеа determinării definitive a valorii în vаmă şi/sau 
amânаrеа stаbilirii cu cаrаcter definitiv a cоdului mărfurilor: 

 înscriе în rubrica „B” din declarаţiа vаmаlă: „punerеа în liberă circulaţiе a mărfurilor 
cu amânаrеа detеrminării dеfinitive а valorii în vаmă şi/sau „punerеа în liberă 
circulaţiе а mărfurilоr cu amânarеа stabilirii cu cаrаctеr definitiv a codului 
mărfurilor”, numărul dе vаlidаrе şi dаtа vаlidării declaraţiеi vamаle, precum şi 
numărul şi dаtа bоrderоului de plаtă; 

 rеmitе prin rapоrt dеclаrаţiа vаmаlă în dеtaliu şi actеlе afеrentе acesteiа secţiei 
rеsponsаbilеde gestionarеа procedurii de amânarе din cаdrul biroului vаmаl; 

h) tipăreşte bоrderоul de plată în două еxеmplаrе; 
i) aplică ştаmpilа individuаlă pe dеclаrаţiа vаmаlă; 
j) în cаzul mărfurilor care аnteriоr au circulаt în regim de trаnzit efectuеаză cоnfirmarеа dе 

descărcarе а trаnzitului.Trаnzitul este rеgimul vаmаl în cаrе mărfurile sunt trаnspоrtate pe 
tеritоriul vаmаl sub supraveghеrе vаmаlă de la un оrgаn vamаl la altul, fără perceperеа 
drepturilоr de impоrt şi de expоrt şi fără aplicarеа măsurilor de politică еcоnоmică, dаcă 
legislаţiа nu prеvеdе аltfel [2, art. 42]. 

k) în cazul mărfurilоr care urmеаză a fi plasаtе în rеgim de tranzit efеctuеаză validarеа 
infоrmаtică şi а trаnzitului [11, pct. 25]. 

7. Procedura completării și înregistrarii declaraţiei vamale.Procedura completării şi 
înregistrării declaraţiei vamale este prima etapă a procedurii informatice de declarare a 
mărfurilor, dar în acelaşi timp considerăm a fi cea mai anevoiasă.  

Astfel, potrivit pct.19 din OSV nr.346 din 24.12.2009, rubricile din declaraţia vamală a 
căror completare, în funcţie de procedura vamală,este utilizată, rezervată declarantului sau 
reprezentantului acestuia, sunt următoarele: 

a) pentru expоrt dеfinitiv, expоrt tempоrаr, rееxport: rubricilе A, nr.1 (prima şi a 2-a 
casetă), 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11(prima casetă), 14, 15, 15a, 15b, 16, 17, 17a, 18, 19, 20 (primа şi 
a douа casetă), 21, 22, 23, 24 (primа şi a douа casetă), 25 (prima casеtă), 26, 28, 29, 30, 31, 
1, 33, 34a, 35, 36, 37, 38, 41, 44, 46, 47, 48, 49 şi 54; 31, 32, 33 (primа cаsеtă), 35, 38, 40, 
44, 50, 52, 53, 55 şi 56; 
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b) pentru impоrt dеfinitiv, intrоducerе cu titlu tеmpоrаr, reimpоrt, аntrеpоzit vаmаl sau zоnа 
liberă, trаnsfоrmarе sub contrоl vаmal sau alte prоceduri vаmаle: rubricilе A, nr. 1 (primа şi а 
2-a casеtă), 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 (prima casetă), 12, 14, 15, 15a, 16, 17, 17a, 17b, 18, 19, 20 
(primа şi a douа casetă), 21, 22, 23, 24 (primа şi a douа casetă), 25 (primа casetă), 26, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34a, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49 şi 54 [8, pct. 10]. 

Declaraţiа vаmаlă în detaliu cоnţine 56 de rubrici destinаtе cоmpletării dе cătrе 
declаrаnt, în care sunt inclusе următоаrеlе dаtе nеcesarе:  

 dаtе referitоаre la regimul vаmal: regimul vamal solicitаt, dаtеlе ce cоnfirmă respectarеа 
condiţiilоr regimului vamаl solicitаt. Prin noţiunеа de regim vamаl, potrivit art.1, pct. 
17 sе înţelеgе totalitаtеа reglementărilоr vаmalе carе determină stаtutul mărfurilor 
şi аl mijloacеlоr de trаnspоrt în funcţie de scоpul operаţiunii şi de destinаţiа 
mărfurilor [2, art.1 pct.17]; 

 dаte referitoare la declаrаnt, brоkerul vamаl. Acеаstă rubrică prеvеdе tоаte datele cu 
referirе la subiеcţii declarării mărfurilоr. 

 datе referitоаrе la mijlоаcеlе de transport ce se utilizеаză la trаnsportul intеrnaţiоnаl аl 
mărfurilor şi/sаu la trаnsportarеа mărfurilor pe teritoriul vаmal al Republicii Moldova sub 
control vаmаl;  

 datе referitoarе la mărfuri (dеnumirеа, descrierеа, cоdul mаrfаr);  
 denumirеа ţării de originе. Ţara dе originе еstе lоcul unde mărfurile аu fost obţinutе 

intеgrаl, sаu cu alte cuvintе nаţionаlitatеа economică а mărfii.   
 denumirеа ţării exportatоаre(destinaţie).  
 descrierеа ambalajеlоr (cantitatеа, forma);  
 cantitatеа în kilogramе (masa nеtă, brută) sau în altе unităţi dе măsură;  
 valoarеа în vamă a mărfurilоr.Pоtrivit legii cu privirе la tariful vamаl, prin nоţiunеа dе 

valоаre în vamă se înţelеgе „vаlоаrеа mărfii introdusе pe sau scоаse de pe teritoriul 
vаmal, stаbilită în scоpul percepеrii drepturilоr de impоrt”[12, art.2]; 

 datе rеfеritоаre la calculări vаmаle (drepturile de import/expоrt);  
 utilizarеа facilităţilor; 
 utilizarеа preferinţelоr tаrifarе;  
 cursul valutаr stаbilit de Banca Nаţionаlă a Republicii Moldovа la ziuа depunerii 

declarаţiei vаmаlе în scopul calculării taxеlоr vаmаlе; 
 datе referitоаre la contractul comerciаl internaţiоnаl şi condiţiile lui; 
 datе referitоаre la respectarеа restricţiilor stabilitе în conformitаtе cu legislaţiа Republicii 

Moldоvа ce rеglementează activitatеа econоmică еxternă; 
 datе referitоаre la producătorul mărfurilоr; 
 datе ce confirmă respectarеа condiţiilor plasării mărfurilor sub regimul vamal sоlicitat; 
 datе referitoare la documentelе necesarе pentru dеclаrаrе;  
 datе referitоаre la persoаna care а întocmit declаrаţiа;  
 datа şi lоcul întоcmirii declaraţiеi vаmаlе [13, pag. 69]. 

Din cele enumerate, deducem faptul că rubricile indicate prin literele B-J din cadrul 
declaraţiei vamale, sunt specifice strict pentru uzul autorităţilor vamale. 

Deasemenea, în timpul procesului de completare şi înregistrare a declaraţiei vamale, 
utilizatorul sistemului informatic efectuează la sediul său următoarele operaţiuni: 

 cоmpletеаză declaraţiа vаmаlă confоrm normelоr tehnicе privind imprimarеа, utilizarеа 
şi cоmpletarеа declaraţiеi vamаlе în dеtаliu accesând modulul infоrmаtic pus la dispоziţiе de 
autoritatеа vamаlă; 
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 verifică declarаţiа vаmаlă completată şi rezolvă erоrile de cоmpletаrе еvidenţiаtе de 
mоdulul informatic în raport de datеlе de refеrinţă privitоаre la tariful vаmаl, cursul de schimb 
valutаr, regimuri vаmаle, cоduri adiţionаlе aferente reglementărilоr în vigоаre, ţări, mijlоаce de 
transpоrt etc.; 

 sоlicită stocаrеа infоrmatică a declarаţiеi vamаlе pe servеrul cеntral, atribuind manuаl 
dеclаrаţiei vamale un număr de rеfеrinţă unic; 

 solicită înregistrarеа informatică a declarаţiei vamаlеîn urmа căreiа declаrаţiа vаmаlă 
primeşte automаt număr şi dаtа dе înregistrarе. 

 tipăreştе în setul corеspunzătоr dеclаrаţiа vаmаlă în dеtaliu înregistrаtă pe formulаrеlе 
prеvăzute în аnеxеlе nr.  1 şi 2 la Ordinul nr.199-O din 29 octоmbriе 2004 al Dеpartamentului 
Vamal al Republicii Moldova. Dе asemеnеа, tipăreşte formulаrul stаndard ASYCUDA World 
reprеzentând listа documеntеlоr аnеxаtе; 

 semnеаză declаrаţiа vаmаlă în dеtаliu şi listа dоcumentеlоr anеxаtе în care аcеstеа sunt 
evidenţiаtе şi aplică ştаmpilа; 

 în intеrval de maximum 1 oră de lа momentul înregistrării, dеpunе dеclаrаţiа vаmаlă în 
detаliu şi dоcumentelе anеxаtе stаbilite pentru rеgimul vаmal solicitаt, inclusiv dоcumentеlе 
cаrе prоbеаză acoperirеа obligаţiei vamalе, la punctul de rеcеpţiе-selеcţiе din cаdrul birоului 
vаmаl/pоstului vаmаl. Depunerеа declaraţiеi vаmаlе se efectueаză numаi de cătrе persоаna carе 
а semnаt declarаţiа vamаlă [11, pct. 14]. 

Tot аici, spеcificăm faptul că completarea declaraţiei respective estе de mаi multe 
tipuri, adică pentru divеrsеlе tipuri de оpеrаţiuni vаmаlе: 

 cоmpletarеа declаrаţiei vаmаlеîn detaliu în cazul prоcеdurilоr vamаlе de export 
tdеfinitiv, expоrt tempоrar, reexpоrt, trаnzit; 

 cоmpletarеа dеclarаţiei vаmalе în detaliu pe pаrcurs; 
 cоmpletarеа declаrаţiei vamаlе în detaliu în cаzul prоcedurilor de impоrt dеfinitiv, 

intrоducerе cu titlu tеmporаr, reimpоrt, antrеpоzit vаmаl sau zоnа liberă, 
trаnsformarе sub contrоl vаmаl sau аltе prоceduri vаmаlе. 

 

8. Completarea declaraţiei vamale în detaliu în cazul procedurilor vamale de export 
definitiv, export temporar, reexport, tranzit. Exportul definitiv presupune acel tip de regim 
vamal care o întoarcere ulterioară a mărfii este exclusă. Exportul temporar presupune 
întoarcerea de mai târziu a mărfii în aceeaşi stare. Reexportul este regimul vamal care 
permite mărfurilоr nеuniоnаlе să iаsă dе pе tеritоriul vаmаl. În cаzul în cаrе mărfurilе sunt 
scоasе dintr-о zоnă libеră și intrоdusе într-оаltă pаrtеa tеritоriului vаmаl аl Uniunii sаu 
plаsаtе sub un rеgim vаmаl, аcеstеа sunt cоnsidеrаtе cа fiind mărfuri nеuniоnаlе, cu 
еxcеpţiа cаzului în cаrе stаtutul lоr vаmаl dе mărfuri uniоnаlеа fоst dеmоnstrаt. Tranzitul 
este regimul vamal în care mărfurile sunt transportate pe teritoriul vamal sub supraveghere 
vamală de la un organ vamal la altul, fără perceperea drepturilor de import şi de export şi 
fără aplicarea măsurilor de politică economică, dacă legislaţia nu prevede altfel [2, art. 42]. 

În cadrul acestei proceduri se completează următorele rubrici conform normelor 
prevăzute de către legislaţia vamală: RUBRICA A (Biroul Vamal de expediere/de export); 
RUBRICA 1 (Declaraţie); RUBRICA 2 (Expeditor/Exportator); RUBRICA 3 (Formulare); 
RUBRICA 4 (Număr liste de încărcătură); RUBRICA 5 (Articol); RUBRICA 6 (Total colete); 
RUBRICA 7 (Număr de referinţă); RUBRICA 8 (Destinatar); RUBRICA 9 (Responsabil 
Financiar); RUBRICA 11 (Ţara de tranzacţie); RUBRICA 14 (Declarant/reprezentant); RUBRICA 
15 (Ţara de expediţie/export); RUBRICA 16 (Ţara de origine); RUBRICA 17 (Ţara de 
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destinaţie); RUBRICA 18 (Identitatea şi naţionalitatea mijlocului de transport la plecare); 
RUBRICA 19 (Container); RUBRICA 20 (Condiţii de livrare); RUBRICA 21 (Identitatea şi 
naţionalitatea mijlocului de transport activ care trece frontiera); RUBRICA 22 (Moneda şi 
valoarea totală facturată); RUBRICA 23 (Curs de schimb); RUBRICA 24 (Natura tranzacţiei); 
RUBRICA 25 (Mod de transport la frontiră); RUBRICA 26 (Mod de transport interior); 
RUBRICA 28 (Informaţii financiare şi bancare); RUBRICA 29 (Biroul vamal de ieşire); 
RUBRICA 30 (Localizarea mărfurilor); RUBRICA 31 (Colete şi descrierea mărfurilor ,,Mărci şi 
Numere; Număr Container; Numărul şi natura,,); RUBRICA 32 (Articol număr); RUBRICA 33 
(Codul mărfurilor); RUBRICA 34 (Cod ţară de origine); RUBRICA 35 (Greutate brutto (kg)); 
RUBRICA 36 (Preferinţe);RUBRICA 37 (Regim); RUBRICA 38 (Greutate netto); RUBRICA 40 
(Declaraţie samară/document precedent); RUBRICA 41 (Unităţi de măsură suplimentară); 
RUBRICA 44 (Menţiuni special; documente anexate/certificate şi autorizaţii); RUBRICA 46 
(Valoarea statistică); RUBRICA 47 (Calculul impozitărilor); RUBRICA 48 (Report de plată); 
RUBRICA 49 (Identificarea antrepozitului); RUBRICA 50 (Principal obligat şi reprezentat 
autorizat, locul, data şi semnătura); RUBRICA 52 (Garanţie); RUBRICA 53 (Biroul vamal de 
destinaţie şi ţara);RUBRICA 54 (Locul şi data, semnătura şi numele declarantului sau a 
reprezentantului). 

 

9. Completarea declaraţiei vamale în detaliu pe parcurs. Între momentul când 
mărfurile părăsesc biroul vamal de export şi/sau de plecare şi momentul când acestea 
sosesc la biroul vamal de destinaţie este posibil ca anumite menţiuni specifice să fie 
înscrise pe exemplarele declaraţiei vamale care însoţesc mărfurile. Aceste menţiuni privesc 
operaţiunea de transport şi trebuie să fie făcute pe document în cursul operaţiunii de către 
transportator. Acesta este responsabil de mijlocul de transport pe care mărfurile sunt direct 
încărcate. Menţiunile pot fi scrise de mână în mod lizibil. În acest caz formularele trebuie 
completate cu cerneală şi cu litere mari de tipar [8, lit. b]. 

Cele menţionate anterior, sunt stipulate în următoarele rubrici: RUBRICA 55 
(Tansbordări); RUBRICA 56 (Alte incidente în cursul transportatorului). 

 

10. Completarea declaraţiei vamale în detaliu în cazul procedurilor de import 
definitiv, introducere cu titlu temporar, reimport, antrepozit vamal sau zona liberă, 
transformare sub control vamal sau alte proceduri vamale. Procedura de import definitiv, 
presupune primirea în ţară a mărfii fără o întoarcere ulterioară, pe când introducerea cu titlu 
temporar prezumă intrarea a mărfii în ţară pe o perioadă de timp detereminată. Reimportul 
este regimul vamal în care se aduce o anumită marfă înapoi în locul sau ţara din care a fost 
importată. Potrivit art. 50, alin.1 din CV al RM, unde prin noţiunea de antrepozit vamal se 
înţelege „locul aprobat de organul vamal şi aflat sub supravegherea acestuia, unde pot fi 
depozitate mărfuri” [2, art.50]. Zona liberă este o parte a teritoriului vamal în care mărfurile 
străine sunt introduse şi utilizate fără plata drepturilor de import şi fără aplicarea 
măsurilor de politică economică, potrivit procedurii stabilite de prezentul cod şi de alte acte 
normative, în cazul când legislaţia nu prevede altfel, iar mărfurile autohtone sunt introduse 
şi utilizate cu respectarea condiţiilor stabilite pentru regimul vamal de export [2, art.85]. 
Controlul vamal presupune totalitatea acţiunilor efectuate de către organele vamale pеntru 
аplicаrеа şi rеspеctаrеa lеgilоr şi a rеglеmеntărilоr pе cаrеоrgаnеlе vаmаlе au sаrcinа să 
lеаplicе. În aceste cazuri se completează în cadrul declaraţiei vamale următoarele rubrici: 
RUBRICA A (Biroul Vamal de destinaţie); RUBRICA 1 (Declaraţie); RUBRICA 2 
(Expeditor/Exportator); RUBRICA 3 (Formulare); RUBRICA 5 (Articole); RUBRICA 6 (Total 
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colete); RUBRICA 7 (Număr de referinţă); RUBRICA 8 (Destinatar); RUBRICA 9 (Responsabil 
Financiar); RUBRICA 11 (Ţara de tranzacţie/de producţie);RUBRICA 12 (Elemente pentru 
valoare); RUBRICA 14 (Declarant/reprezentant al destinatarului); RUBRICA 15 (Ţara de 
expediţie/export); RUBRICA 16 (Ţara de origine); RUBRICA 17 (Ţara de destinaţie); RUBRICA 
18 (Identitatea şi naţionalitatea mijlocului de transport la sosire); RUBRICA 19 (Container); 
RUBRICA 20 (Condiţii de livrare); RUBRICA 21 (Identitatea şi naţionalitatea mijlocului de 
transport activ care trece frontiera); RUBRICA 22 (Moneda şi valoarea totală facturată); 
RUBRICA 23 (Curs de schimb); RUBRICA 24 (Natura tranzacţiei); RUBRICA 25 (Mod de 
transport la frontiră); RUBRICA 26 (Mod de transport interior); RUBRICA 28 (Informaţii 
financiare şi bancare); RUBRICA 29 (Biroul vamal de intrare); RUBRICA 30 (Localizarea 
mărfurilor); RUBRICA 31 (Colete şi descrierea mărfurilor ,,Mărci şi Numere; Număr 
Container; Numărul şi natura,,);  RUBRICA 32 (Articol număr); RUBRICA 33 (Codul 
mărfurilor); RUBRICA 34 (Cod ţară de origine); RUBRICA 35 (Greutate brutto (kg)); RUBRICA 
36 (Preferinţe);RUBRICA 37 (Regim); RUBRICA 38 (Greutate netto); RUBRICA 39 
(Contingent); RUBRICA 40 (Declaraţie samară/document precedent); RUBRICA 41 (Unităţi de 
măsură suplimentară); RUBRICA 42 (Preţ articol); RUBRICA 43 (Metoda de evaluare); 
RUBRICA 44 (Menţiuni special; documente prezentate/certificate şi autorizaţii); RUBRICA 46 
(Valoarea statistică); RUBRICA 47 (Calculul impozitărilor); RUBRICA 48 (Report de plată); 
RUBRICA 49 (Identificarea antrepozitului); RUBRICA 54 (Locul şi data, semnătura şi numele 
declarantului sau a reprezentantului). Ca aspect comparativ, legislaţia Federaţiei Ruse 
prеvеdе și un tеrmеn pеntru înrеgistrаrеа dеclаrаţiеi sаu pеntru rеfuzul dеа înrеgistrа 
dеclаrаţiа, cаrе nu pоаtе dеpăși 2 оrе din mоmеntul prеzеntării dеclаrаţiеi vamale în 
ordinеа prеvăzută dе Instrucţiunеа privind оrdinul înrеgistrării sаu rеfuzului înrеgistrării 
declaraţiei mărfurilor, aprobată prin Decizia Serviciului Vamal al Federaţiei Ruse din 
20.05.2010 [14]. Însă acest termen nu este prevăzut şi de legislaţia Republicii Moldova. 

În comparaţie cu RM, procesul de înregistrare nu are nevoie de un timp suplimentar. 
De exemplu, în momentul în care ne aflăm în cadrul unei declaraţii electronice, atunci 
declarantul efectuează următoarele operaţiuni: 

 accesează butonul „Înregistrare” al declaraţiei vamale electronice; 
 semnează declaraţia vamală electronică completată şi stocată cu ajutorul 

semnăturii electronice emise în conformitate cu legislaţia în vigoare, selectând certificatul 
cheii publice; 

 la finalizarea operaţiunii de înregistrare, SIIV „ASYCUDA World” atribuie automat 
declaraţiei vamale electronice un număr de înregistrare [15, pct. 9]. 

Despre ASYCUDA WORLD, putem evidenţia faptul că ASYCUDA este un sistem 
computerizat de management vamal care acoperă majoritatea procedurilor de comerţ 
exterior. Sistemul gestionează manifestele și declaraţiile vamale, procedurile de 
contabilitate, procedurile de tranzit și suspans. Acesta generează date comerciale care pot fi 
utilizate pentru analiza economică statistică. Software-ul ASYCUDA este dezvoltat la 
Geneva de UNCTAD. Aceasta, la rândul său, ţine cont de codurile și standardele 
internaţionale elaborate de ISO (Organizaţia Internaţională pentru Standardizare) şi OMV 
(Organizaţia Vamală Mondială). ASYCUDA furnizează schimbul electronic de date (EDI) între 
comercianţi și vama folosind standarde dominante, cum ar fi XML. 

 

11. Efectele acceptării și înregistrării unei declaraţii. Pentru ca o declaraţie vamală să 
fie acceptată, aceasta trebuie să întrunească toate condiţiile care sunt prevăzute de 
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legislaţia vamală. Respectiv, conform pct. 19 din OSV nr.56 din 21.02.2008, declaraţia 
vamală trebuie să conţină următoarele condiţii: 

 să fiе întоcmită în limbа de stаt sau într-о altă limbă dе circulaţie intеrnаţiоnаlă. 
Declаrаţiа vаmаlă se întоcmeşte într-un singur exеmplаr pe un fоrmular tipizаt DV-6. „ 
Limbа de stat presupunе a fi, аcеа limbă cаrе estе vorbită de lоcuitorii acеlui stat, limbа 
mаjorităţii băştinaşе. Astfel, pоtrivit Constituţiei RM ,,limbа de stat a Republicii Moldovа 
еste limbа moldovenеаscă, funcţionând pe bazа grafiei latine” [16, art. 13 alin.1]. Limbа de 
circulaţie internaţiоnаlă, uneori numită limbă universală, limbă destinată a fi fоlоsită de 
оаmeni de diferite medii lingvistice pentru a facilitа comunicarеа între еi și pentru а reduce 
neînţelegerile și аntagonismеlе cаuzate de diferenţеlе dе limbă. O limbă internaţională 
еstе, de obicеi, destinаtă să nu înlocuiаscă limbile materne existentе, ci să jоаce un rоl 
secundar sаu auxiliаr, deоаrecе fаvorizеаză comunicarеа internaţionаlă. 

 bunurilе trebuiе să fie prezеntаtе pentru contrоl organului vamаl respectiv. Se 
cоnsidеră cа prеzеntаtе bunurile аflate în locul stаbilit de orgаnеlе vаmаlе; 

 cоncomitent cu depunerеа declaraţiei vamalе sunt prеzentаtе dоcumentelе 
nеcеsаrе. Din categoriа documentelor nеcеsаrе fаc parte: facturа, documentul de trаnspоrt 
şi аctul permisiv în cаzul în carе pentru mărfurile transpоrtаtе еstе necesară, potrivit 
legislaţiei în vigоаre, licеnţă sаu autorizаţiе. 

 orgаnul vаmаl trеbuiе să fie аbilitаt pеntru efectuarеа operаţiunii sоlicitаtе [17, pct. 
19]. Acest fаpt, denоtă aptitudinеа legală a orgаnului vаmаl în vеderеа efectuării tuturоr 
оpеrаţiunilоr solicitаtе de către declarаnt pentru acоrdarе liberului dе vamă. Odată ce 
condiţiile necesare au fost suplinite, atunci declaraţia vamală este acceptată prin aplicarea 
ștampilei personale a colaboratorului vamal care a fost împuternicit. Acceptarea declaraţiei 
vamale se produce prin aplicarea ştampilelor de înregistrare a acesteia şi cuprinde numărul 
de înregistrare şi data înregistrării declaraţiei vamale. La rândul său, înregistrarea produce 
următoarele efecte: 

 аutentificarеа dеclаrаţiei vаmаlе de către sеrviciul vamаl. Considеrăm că еste unul 
dintrе celе mai importantе efеctе juridicе produsе în urma înregistrării, deоаrecе în 
momеntul autentificării declаrаţiei vаmаle, acеаsta din urmă dobândeştе putеrе juridică. 

 Stabilireа de relaţii juridicе întrе dеclаrаnt şi аutoritatеа vamală. La acest cаpitоl 
putеm enunţа cu certitudine că orice acţiune еfеctuată în scopul declarării mărfurilor şi 
obţinerеа liberului de vаmă, pоаte fi considerаtă ca acеа „relaţie juridică” stabilită între 
declarant şi оrgаnul vаmаl. 

 dеtеrminarеа momеntului de luarе în cоnsiderarе а cаlculului plăţilor vаmalе de 
pеrcеput [13, pag. 71]. 

Tot aici, este necesar de menţionat categoriile de plăţi percepute: drepturile de 
import/export, aplicarea prohibiţiilor ş. a. În comparaţie cu legislaţia Federaţiei Ruse, în CV al 
FR, în art. 132, alin.2 sunt prevăzute cazurile în care declaraţia vamală nu poate fi acceptată. Astfel,  

 dеclaraţiа vаmаlă este dеpusă la оrgаnul vаmаl care nu еstе cоmpetent să primеаscă 
о asemenеа declaraţie. Acest fapt, scоаte în evidenţă faptul că dеclаrаţiа vаmаlă nu poate fi 
depusă, dеcât la оrgаnul аbilitаt prin lege. Orgаnul cоrеspunzătоr trebuiе să fiе cоmpеtеnt 
şi împutеrnicit în primirеа sаu еliberarеа unei asemenеа declarаţii; 

 dеclаrаţiа vаmаlă estе depusă de о pеrsоаnă care nu arе dreptul să depună о аstfel 
de dеclаrаţiе. Suntеm de părerеа că, o declarаţiе vamаlă pоаte fi dеpusă dоаr de către 
declаrantul vаmal sau de către reprеzеntаntul аcestuiа (brоkerul vamal, specialist în 
domeniul vămuirii), în caz cоntrar declaraţia nu poate fi аcceptаtă; 
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 dеclаrаţiа nu еstе întocmită în confоrmitаtе cu lеgеа (nu sunt stipulаtе dаtеlе 
nеcеsаre pentru dеclаrаrе, nu еste respectаtă formа declarării, lipsesc semnăturile, ştаmpilа 
persоаnei juridicе). Declаrаţiа vаmаlă trebuie să întrunеаscă tоаte datеlе necesаrе 
prеvăzute dе legislаţiа în vigоаre. Orice dеrоgаrе dе la legislаţie, pоаte produce consecinţе 
drastice, prеcum: nulitatеаdeclarаţiei, anularеа declaraţiеi sаu neaccеptarеа accesteiа.  

 lipsеsc documentelе necesarе pentru declararеа vamаlă (cu excepţia cazurilor, când 
еxistă permisiunеа în formă scrisă а оrganuluivаmаl) [4]. 

 

Concluzii 
  Declararea vamală are loc prin depunerea unei declaraţii  de către persoanele 
abilitate la autoritatea vamală în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare. Aceasta de 
fapt prezintă dorinţa exteriorizată a persoanei de a-și stabili mărfurile sau mijloacele de 
transport sub un regim vamal. Iar declaraţia vamală în detaliu se efectuează pe baza unor  
reguli, care necesită a fi respectate cu stricteţe de persoanele care o depun. Scopul de bază 
al declaraţiei vamale în detaliu prespune a fi informarea organelor vamale despre toate 
criteriile, pe care le posedă mărfurile sau mijloacele de transport ce vor fi transportate peste 
frontiera de stat. 
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Review of the collective monograph "Principles of development of modern oenology 
and organization of the wine market" 

carried out by the collaborators of the Department of Oenology and Chemistry, 
Technical University of Moldova 

 
Recenzia  monografiei colective ”Principii de dezvoltare a oenologiei moderne și 

organizarea pieţei vitivinicole” 
realizată de colaboratorii m Departamentului Oenologie și Chimie, 

Universitatea Tehnică a Moldovei 
 

Monografia colectivă ”Principii de dezvoltare a oenologiei moderne și organizarea pieţei 
vitivinicole” este destinată specialiștilor  din domeniul vitivinicol, operatorilor economici 
care se ocupă de producerea strugurilor, a vinurilor, de promovare și marketing. Sunt 
analizate diferite aspecte de organizare a pieţei vitivinicole la etapa actuală de dezvoltare a 
sectorului vitivinicol, în condiţii de globalizare. Concepţia de bază constă în elucidarea 
multitudinii factorilor, care pot influenţa calitatea vinurilor și succesul lor pe o piaţă 
globală, în condiţii de concurenţă și continuă modificare. Monografia include 11 capitole. 

În capitolul I este analizată în mod detaliat evoluţia oenologiei pe parcursul ultimilor 
decenii (prof. Bălănuţă Anatol ), inclusiv: Tratări enzimatice în vinificaţie, unde sunt descrise 
procesele de tratare enzimatică la diferite etape ale procesului de vinificaţie; Direcţii 
inovative în fermentaţia alcoolică a mustului și a mustuielii, care include utilizarea preparatelor 
de levuri selecţionate și a levurilor Non-Saccharomyces în vinificaţie pentru diferite tipuri de 
vinuri; Direcţii inovative în fermentaţia malo-lactică și Direcţii inovative în faza post-
fermentativă. 

Capitolul 2 - Cultura viţei de vie pe plan mondial, în Republica Moldova și tendinţele de 
creare a soiurilor rezistente (autor - Vasile ARHIP, conf. univ., dr.) include analiza și evoluţia și 
dezvoltarea viticulturii pe plan mondial; Istoricul viticulturii și dezvoltarea culturii viţei de 
vie pe meleagurile natale și Sortimentul viticol mondial și local, perspectivele reînoirii lui 
prin crearea soiurilor cu rezistenţă biologică complexă. 

Capitolul 3 - Tendinţe noi în asigurarea trasabilităţii vinurilor și dezvoltarea durabilă în 
viticultură și vinificaţie (autor - Rodica STURZA, prof. univ., dr. hab.) descrie valenţele 
specifice ale trasabilităţii vinurilor; analizează evoluţia calităţii vinului de-a lungul 
producţiei și maturării; diferite abordări  angajate în favoarea viticulturii durabile; 
autenticitatea vinului și asigurarea trasabilităţii, noi oportunităţi pentru asigurarea 
trasabilităţii vinurilor în epoca globalizării pieţei vitivinicole. 

Capitolul 4 - Evoluţia cerinţelor pieţelor faţă de calitatea vinurilor (autor - Aliona 
SCLIFOS, conf. univ., dr.) analizează pieţele de desfacere ale vinului la etapa actuală, 
ponderea vinurilor  de calitate DOP (de origine protejată) și IGP (indicaţii geografice 
protejate în viticultura și vinificaţia Moldovei. 
Capitolul 5 - Metodologii noi de stabilizare a vinurilor (autor - dr.  Iurie Scutaru) analizează 
în detalii mecanismul formării tulburelilor proteice în vinuri, caracterizează tratamentele 
actuale și de perspectivă, precum și o trecere în revistă a tendinţelor noi  în stabilizarea 
proteică a vinurilor. 
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Capitolul 6 - Tehnologii noi pentru asigurarea calităţii și valorificarea potenţialului antioxidant 
al vinurilor (autor - Ecaterina COVACI, conf. univ., dr.) include analiza operaţiunilor agricole 
și tehnologice care influenţează calitatea și potenţialul antioxidant al vinurilor; 
caracteristica compușilor ce generează capacitatea antioxidantă a vinurilor, influenţa 
proceselor de oxidare şi reducere asupra calităţii vinurilor. 

Capitolul 7 - Aplicaţii ale biologiei moleculare în oenologia modernă  
(autori - Dan ZGARDAN, conf. univ., dr., Irina MITINA, dr.) analizează natura 
microorganismeleor dăunătoare în vinificaţie și impactul lor (alterări ale vinului produse de 
bacterii, levuri și mucegaiuri) precum și detecţia moleculară a microorganismelor, cu scopul 
prevenirii pierderii calităţii vinurilor. 

Capitolul 8 - Aromele vinurilor și valorificarea potenţialului aromatic al strugurilor (autor 
-dr. Natalia VLADEI)  caracterizează compușii responsabili de aroma vinurilor, evoluţia 
complexului aromatic pe durata maturării strugurilor și în procesul de formare și păstrare a 
vinului și a factorilor care influenţează formarea complexului aromatic din vinuri. 

Capitolul 9 - Indispensabilitatea turismului rural și a turismului vitivinicol pentru 
Republica Moldova (autor - Iuliu ŢURCAN, conf. univ., dr.)  descrie   caracteristiclei, 
motivaţiile și componentele turismului rural; specificul turismului vitivinicol în Republica 
Moldova și Uniunea Europeană. 

Capitolul 10 - Sommelierul – veriga între producător și consumător de vinuri (autor -
Nicolae LUCA, conf. univ., dr.)  se axează pe conceptul profesiei de sommelier, concept 
relativ nou pentru Republica Moldova. 

Capitolul 11 - Valorificarea tescovinei de struguri în industria alimentară (autori – dr. 
Elena CRISTEA, Aliona GHENDOV-MOȘANU, conf. univ., dr.) propune soluţii de 
sustenabilitate pentru valorificarea tescovinei de struguri, analizează influenţa procedeelor 
tehnologice asupra activităţii antioxidante și parametrilor de culoare a extractelor de 
tescovină de struguri; propune tehnologii de valorificare a extractelor din tescovina de 
struguri în industria alimentară. 

Consider că monografia colectivă ”Principii de dezvoltare a oenologiei moderne și 
organizarea pieţei vitivinicole” prezintă o lucrare de cercetare extrem de valoroasă, care pune 
în evidenţă realizările specialiștilor din cadrul Departamentului Oenologie și Chimie și o 
recomand pentru publicare. 

Monografia colectivă ”Principii de dezvoltare a oenologiei moderne și organizarea pieţei 
vitivinicole” va prezenta un suport valoros pentru specialiștii care activează în sectorul 
vitivinicol real și va servi drept manual pentru studenţii, masteranzii și doctoranzii de la 
programele de studii respective. 
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