
UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(23)/2015 1



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(23)/20152

Revista se află în baza de date EBSCO



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(23)/2015 3

UNIVERS STRATEGIC
REVISTĂ   UNIVERSITARĂ   ROMÂNĂ  DE   S TUDII   STRATEGICE  

INTERDISCIPLINARE  ȘI  DE  SECURITATE 

Anul VI Nr. 3 (23)  
Iulie-Septembrie 2015

EDITOR: UNIVERSITATEA CREȘTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”

REVISTA STUDII DE SECURITATE

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”
STUDII INTERDISCIPLINARE ȘI DE SECURITATE

ISSN 2068 - 1682 Online
ISSN 2067-7464 Print

București, 2015



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(23)/20154

Responsabilitatea privind conţinutul studiilor şi articolelor revine în totalitate autorilor, în conformitate  
cu prevederile Legii nr. 206 din 27.05.2004 referitoare la buna conduită în cercetarea ştiinţifică.

UNIVERS STRATEGIC

UNIVERSITATEA CREȘTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”
Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate

CONSILIUL EDITORIAL

Prof. univ. dr. Momcilo Luburici, preşedintele Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”
Prof. univ. dr. Corina-Adriana Dumitrescu, rectorul Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”
Prof. univ. dr. Cristiana Cristureanu, prorector al Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”
Prof. univ. dr. Victor Munteanu, Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”
Conf. univ. dr. Constantin Degeratu, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”
Prof. univ. dr. Florence Benoît-Rohmer, preşedinte al Universităţii “Robert Shuman”  
                          din Strasbourg, Franţa 
Dr. Richard Sousa, director adjunct al Institutului Hoover, SUA
Yossef Bodansky, Senior Editor, GIS/Defense & Foreign Affairs, SUA
Prof. univ. dr. Teodor Frunzeti, președintele Secției Militare a Academiei Oamenilor de Știință  
                          din România
Prof. univ. dr. Gheorghe Toma, prorector la Academia Naționalăde Informații „Mihai Viteazul”,

                        secretar general al Academiei de Științe ale Securității Naționale
Prof. univ. dr. Cristian Dumitrescu, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”
Prof. univ. dr. Dumitru Mazilu, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”
Conf. univ. dr. Agata Mihaela Popescu, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” 
Conf.univ. dr. Lumința Dragne, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”
Conf. univ. dr. Mihai Tudose, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”
Conf. univ. dr. Marian Zulean, Universitatea Bucureşti
Prof. univ. dr. Victor Aelenei, Administrația Prezidențială a României
Prof. univ. dr. Nicolae Radu, Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” 
Conf. univ. dr. Luminița Kohalmi, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”
Lector univ. drd. Marian Covlea, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” 

REFERENŢI ŞTIINŢIFICI

Prof. univ. dr. Constantin Hlihor; Conf. univ. dr. Gabriel I. Năstase;
Conf. univ. dr. Agata Popescu; Prof. univ. dr. Constanța Călinoiu

COLEGIUL DE REDACŢIE
Redactor şef: Cercetător științific gr. I  dr. Gheorghe Văduva
Secretar general de redacție: Conf. univ. dr. Agata-Mihaela Popescu

Copyright © All rights reserved



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(23)/2015 5

UNIVERS STRATEGIC

CUPRINS - CONTENTS 

EDITORIAL
Dependențe și Interdependențe…
Dépendances et Interdépendances

Gheorghe VĂDUVA....................................................................................   9

UNIVERS EDUCAȚIONAL – EDUCATIONAL UNIVERSE
Omul potrivit la locul potrivit
L’homme indiqué  à sa place indiqué

Conf. univ. dr. Agata Mihaela POPESCU...................................................  29

UNIVERS ECONOMICO-FINANCIAR   
ECONOMIC AND FINANCIAL UNIVERSE

Posibilităţi de perfecţionare a sistemului informaţional finaciar-contabil  
prin utilizarea indicatorilor de pilotaj şi a tabloului de bord

Prof. univ. dr. Victor MUNTEANU
Lector univ.dr.  Alice ȚÎNȚĂ......................................................................   39

Possibilities of Improving the Financial-Accounting Information  
System Through the Use of the Dashboard and of Piloting Indicators

Phd. Victor MUNTEANU
Assistant Professor Ph.D. Alice ȚÎNȚĂ......................................................   62

Abordări conceptuale ale mediului de afaceri concurenţial 
Conceptual Approaches of Competitive Business Environment 

Conf. univ. dr. Gabriel L. NĂSTASE
Student masterand Florentina A. ANGHERU
Drd. Carmen Georgiana V. BADEA...........................................................   83

Analiza  echilibrului financiar la  S.C. GIFT EXCLUSIV S.R.L.
Analysis of Financial Balance to S.C. GIFT EXCLUSIV S.R.L.

Conf. univ. dr. Gabriel I. NĂSTASE
Student masterand Livia Florin A. JIMAN
Drd. Bogdan F. E. PASCU.........................................................................  108

Competiție, competitivitate şi mediu de afaceri concurențial
Competition, Competitiveness and Competitive Business Environment

Conf. univ. dr. Gabriel L. NĂSTASE
Student masterand Tatiana Gabriela F. DOARCĂ
Drd. Bogdan F.E. PASCU..........................................................................  127



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(23)/20156

UNIVERS STRATEGIC
Metode de audit  ale întreprinderii 
Audit Methods of Enterprise 

Conf. univ. dr. Gabriel L. NĂSTASE 
Student masterand Andreea Mihaela PASCU
Drd. Bogdan E. PASCU.............................................................................  142

Reglementarea și supravegherea bancară 
Banking Regulation and Supervision

Conf. univ. dr. Nicoleta Diana ROȘIORU.................................................  162
Reglementarea auditului intern în România şi convergența  

la exigențele europene si internaţionale
Drd. Camelia NEDEA...............................................................................  170

Internal Audit Regulations in Romania  and their Convergence to European  
and International Exigencies

Camelia NEDEA, Drd...............................................................................  179
Preturile de transfer - mijloc de influențare a performantei unei întreprinderi

Drd. Simina MUNTEANU (VERA)........................................................  188
The Transfer Prices - a Way of Influencing the Performance of a Company 

Drd.  Simina MUNTEANU (VERA).......................................................  208

UNIVERS JURIDIC - THE WORLD OF LAW
Principiul autonomiei locale în lumina Constituţiei României  

şi a Cartei Europene  a autonomiei locale
Le principe de l’autonomie locale dans la lumière de la Constitution de la 

Roumanie et de la Carte Européenne de l’autonomie locale
Conf. univ. dr. Agata Mihaela POPESCU.................................................  227

Controlul parlamentar. Fundamente teoretice
Parliamentary control. Theoretical

Drd. Andreea ALEXE................................................................................  234
Considerații referitoare la consolidarea reformei administraţiei  

publice din România
Considerations Relating to Strengthen Public Administration  

Reform in Romania
Prof. univ. dr. Constanţa CĂLINOIU........................................................  248

Cadrul legal al cultelor din România, în perioada regimurilor  
monarhist, comunist şi democrat

Legal Framework of Religious in Romania During the Arrangements  
Monarchists, Communists and Democrat

Paul AELENEI...........................................................................................  263



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(23)/2015 7

UNIVERS STRATEGIC

DOCTRINE, POLITICI ȘI STRATEGII DE SECURITATE
DOCTRINES, STRATEGIES AND SECURITY POLICIES

Strategia națională de apărare a țării 2015-2019:  
aspecte doctrinare, geopolitice și legale (Partea I)

The New Homeland Defence Strategy 2015-2019:  
Doctrinal, Geopolitical and Legal Issues (Part I) 

Drd. Iulian Cezar PETCU.........................................................................  282

GEOPOLITICA MĂRII NEGRE - BLACK SEA GEOPOLITICS
Poate deveni oare Marea Neagră o poartă a imigrației  

musulmane în Rusia? 
La Mer Noir peut-elle devenir une porte de l’imigration  musulmane  

en Russie? 
Gheorghe VĂDUVA
Agata Mihaela POPESCU........................................................................  286

SECURITATE ȘI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI
SECURITY AND DEFENCE IN THE 21st CENTURY

De la creşterea şomajului şi sărăciei la insecuritate 
De l’augmentation du chômage et de la pauvreté  

a  l’insécurité
Colonel (r) prof. univ. dr. Eugen SITEANU.............................................  291

Cooperarea internațională pentru respectarea statutului  prizonierilor  
de război în conflictele  secolului 21

International Cooperation for Compliance Status  
Prisoner of War in Conflicts 21st Century

Victoria CHIRILOIU................................................................................  302
Food Security, as Intrinsic Part of National Security

Mădălina Virginia ANTONESCU, PhD...................................................  313
Considerații privind conceptul de reziliență și protecția infrastructurii  

critice împotriva dezastrelor naturale și antropice
Considerations on the Concept of Critical Infrastructure Protection  

and Resilience Against Natural and Anthropogenic Disasters
Căpitan drd. Robin COSMA....................................................................  326

EVENIMENT STRATEGIC - STRATEGIC EVENT
Disperare  sau invazie?
Désespoir ou invasion?
Gheorghe VĂDUVA................................................................................  334



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(23)/20158

UNIVERS STRATEGIC

PUNCTE DE VEDERE - POINTS OF VIEW
Educația în contextul economiei sociale de piață
Education in the context of social market economy

Drd. Cătălin GRĂDINARU………...........................................................  347
Educația universitară și rolul ei în susținerea economiei sociale de piață 
Education universitaire et son rôle dans le soutien de l’économie sociale 

de marchée
Drd. Cătălin GRĂDINARU..……………………………………………  369

Istoriografia, între inerţie și politică publică
Historiographical Between Inertia and Public Policy
If National Military Museum

Silviu PETRE............................................................................................  378

UNIVERS ȘTIINȚIFIC – SCIENTIFIC UNIVERSE
Inventatorul Iustin Capră, un geniu al creației tehnice  româneşti 
The Inventor Iustin Capra, a Genius of Romanian Technical Creation 

Conf. univ. dr. Gabriel I NĂSTASE..........................................................  393

NOTE DE LECTURĂ - REVIEWS
Imperiul Terra 

Colonel (r) Florian GÂRZ .........................................................................  397
Personalități ale lumii şi profilul lor grafologic 

Conf. univ. dr. Gabriel I NĂSTASE..........................................................  410



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(23)/2015 9

EDITORIAL

ED
IT

O
RI

AL
DEPENDENȚE  

ȘI INTERDEPENDENȚE…

DÉPENDANCES  
ET INTERDÉPENDANCES

Gheorghe VĂDUVA1

Rezumat

Suntem independenți, dependenți sau interdependenți? Cât 
din noi mai este al nostru și cât din noi este condiționat de alții? 
Cum suntem noi la răscruce de gânduri, cogniții și civilizații? 
Mai aveam oare puterea, motivația, conștiința și interesul de a 
fi și a rămâne noi înșine? Putem oare fi altceva decât datori și 
consumatori, într-o civilizație a banului și a consumului? Ne mai 
putem oare întoarce vreodată la izvoare? Sau izvoarele noastre, 
din cauze ancestrale, au devenit efecte? De unde ar rezulta că, 
din cunoașterea sau anticiparea efectului, se extrage, deopotrivă, 
cauza acțiunii și parcursul ei. Cu alte cuvinte, izvoarele noastre 
nu mai sunt în trecut, ci în viitor… În această lume a translatării 
izvoarelor în efecte și a efectelor în cauze, mai putem oare avea 
identitate? Sau identitatea noastră constă în interdependențe?

Cuvinte-cheie: interdependențe, condiționări, inter-conflictualitate, 
echilibru, alienare

Résumé

Sommes-nous indépendants, dépendants ou interdépen-
dants ? Combien de nous reste le nôtre et combien  de nous 
est conditionné par les autres ? Comment sommes-nous aux 
carrefours des pensées, cognitions et civilisations ? Avons-nous de 
plus la puissance, la motivation, la conscience et l’intérêt d’être 
et de rester nous-mêmes ? Pouvons-nous, vraiment être une tout 
autre chose que d’être des débiteurs et consommateurs dans une 
civilisation de l’argent et du consume ? Pouvons-nous vraiment 

1 membru de onoare al Academiei Oamenilor de Știință din România 
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revenir jamais aux ressources ? Ou nôtres ressources, de cause des causes 
ancestrales, on devenu des effets ? D’où, on résulterait que, de cogniscience 
et de l’anticipation de l’effet, on extrait, en même temps, la cause de l’action et 
son parcours. Autrement dire, nos ressources ne sont plus dans le passe, mais 
dans l’avenir. Dans ce monde de la translation des ressources dans des effets 
et des effets en causes, pouvons-nous encore avoir de l’identité ? Ou notre 
identité c’est des interdépendances ?   

Mots-clefs: interdépendances, conditionnassions, inter-conflictualité, 
équilibre, aliénation

1. Independențe, interdependențe sau dependențe ?

Marile probleme ale lumii sunt invers proporționale cu grijile de fiecare 
zi ale omului mărunt, trebăluitor, sclav al trebuințelor lui minuscule, 

dar și cu problemele la fel de numeroase ale marelui om, ale omului infinit, unic și 
irepetabil pe Terra și în Univers, și, la urma urmei, ale fiecăruia dintre noi. Nu cred 
că ne pasă prea mult de programul de înarmare al lui Putin, de discursurile adaptative 
ale lui Obama, de încrâncenarea în impunerea austerității în spațiul european a 
doamnei Angela Merkel, de economia socială sau socialistă de piață a Chinei, dar 
care realizează performanțe uluitoare, de petele din Soare sau de soarta unui nou 
roboțel trimis de NASA pe Marte. Nu ne pasă nici măcar de programul HAARP al 
americanilor – subiect încă de senzație și de uimire în fața capacităților create de 
om de a se amesteca în rolurile, rosturile și efectele radiațiilor cosmice de înaltă 
frecvență și a efectelor lor asupra ionosferei și nu numai –, de numărul și calitatea 
exoplanetelor descoperite de om pe cer sau de cerul care, adesea, se coboară furios 
pe pământ. Chiar dacă toate acestea ne afectează masiv și intempestiv viața și se 
constituie într-o sabie ultramodernă a lui Damocles suspendată deasupra civilizației 
noastre, toate sunt, într-un fel, înafara noastră, ca un dat și nu se prea sinchisesc de 
ce vrem sau nu vrem noi, furnicile planatei. Ei, și? Ce am putea noi, niște muritori 
nevolnici, să facem împotriva acestor valuri uriașe pe care nici nu le putem vedea, 
nici nu le putem înțelege? Nimic. Sau mai nimic. 

Ne pasă însă de creditul de la bancă, pe care abia putem să-l rambursăm, de locul 
nostru de muncă devenit din ce în ce mai nesigur și mai al altora, de medicamentele 
de care suntem, cu toții, tineri și bătrâni, tot mai dependenți, așa cum suntem strâns 
legați de bănci, de dobânzi, de reclamele stupide și agasante de la televizor, de o 
subcultură agresivă, violentă și pestilențială, de telenovele, de filmele de groază, de 
lipsa valorilor autentice din cultură, de căldura infernală a verii și de frigul capricios 
al iernii, de atacurile deșănțate ale altora la adresa valorilor naționale și a dreptului 
nostru la pământul pe care ne-am născut și la resursele lui, la gând și la cuvânt. Nu ne 
pasă prea mult nici de ce fac, când și cum fac ce fac sau ce nu fac politicienii români 

EDITORIAL
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– unii dintre ei puși pe căpătuială, lacomi și abjecți în toate sensurile cuvântului – din 
sfânta noastră țară, de cele mai stupide performanțe realizate vreodată în România în 
ceea ce privește cedarea la alții a aproape tot ceea ce este românesc. În acest amalgam 
de criminalități și stupizenii cât inelele lui Saturn, omul obișnuit, omul care încă 
mai are un loc de muncă, dar și cel care nu-l mai are, omul-cetățean-român rămas 
încă în România și omul-cetățean-român plecat și, deopotrivă, alungat din România, 
pentru a-și găsi un loc de muncă pe meridianele Europei și ale lumii, de cele mai 
multe ori slugărindu-i pe alții, nu are aproape nicio șansă să se întoarcă la demnitate, 
la  bunăstare, la liniște și la o viață normală, la el acasă. Aproape unica lui șansă – 
chiar dacă este un om educat și foarte bine instruit – a mai rămas doar aceea de a fi 
dator, slugă, un mic robot (dacă are calificările necesare) și o frunză în vânt. Șansa 
românului de rând, astăzi, într-o lume a tuturor posibilităților și a tuturor șanselor, 
este neșansa de a fi ajuns aici, în acest punct de reînrobire națională pe termen foarte 
lung. Dealtfel, așa cum bine știm, n-a prea avut mai deloc, în îndelungata sa istorie, o 
astfel de șansă. Iar atunci când a avut-o (cât a avut-o), mai-marii lumii, în cârdășie cu 
mai-marii țării, l-au adus rapid la condiția sa umilă de cap plecat, de slugă și de sclav. 
Casa lui cu flori în pridvor din România nu mai există, mai exact, a devenit o casă 
fluidă – când aici, când în altă parte –, pe care bietul om și-o cară (virtual, desigur), 
ca melcul, oriunde mai poate găsi, contra unei munci de sclav, contra propriei sale 
robii, un colț de pâine pentru el și familia lui. Comunismul i-a dat și i-a luat iluzia 
de libertate, transformându-l în slujbaș necondiționat al statului („pământul este-al 
celor harnici, cei leneși plece unde vor”, dar statul nu era națiunea, cum se scria prin 
textele de-atunci, ci doar cei care confiscaseră națiunea, chiar în numele libertății ei), 
capitalismul, revenit agresiv pe moșia acestui popor și în casa lui, i-a condiționat și 
mai teribil condiția de libertate, îndatorându-l pentru toată viața la bănci, la patron, 
la străinătate și dându-l pur și simplu afară din casa lui, dată la alții rapid, imediat, 
precipitat, direct și necondiționat. Luați voi, străinilor și ajunșilor, casa mea la care 
am muncit patru mii de ani și, dacă sunteți amabili, acceptați ca, în schimb, să-mi 
acordați permisiunea de a vă fi, vouă, stăpânilor mei, toată viața mea, slugă umilă, de 
a-mi recunoaște sărăcia, neputința și condiția de sclav, de a vă spăla pe picioare și de 
a vă sluji necondiționat câte zile voi mai avea…   

Asta s-a dorit și asta se dorește de la noi. Să spunem și chiar să credem aceste 
cuvinte. Să le luăm ca pe un modus vivendi. Și chiar le-am luat. Deja 40 la sută din 
pământul țării este vândut la străini… Iar ajunșii din România, în schimbul ajungerii 
lor și ungerii lor în posturile în care au ajuns (unii, prin votul nostru, alții furând votul 
nostru și ajutați masiv de către cei ce se ocupă cu o astfel de ajutare), dau, în continuare, 
totul. Austria mai are puțin și rade toate pădurile de pe pământul românesc, în timp 
ce, la ea acasă, este interzis să te atingi și de un singur copac, dacă n-ai motive foarte 
serioase și aprobare de la împărăție să o faci. Un intelectual din Reghin, fost șef de 
secție sau director al unui departament de la C.P.L. Reghin, Orașul Viorilor, de unde 
și eu mi-am cumpărat, în 1984, cele mai bune schiuri pe care le-am avut vreodată, 

EDITORIAL
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cu care merg și azi pe pârtie, îmi spunea că îl doare sufletul când, pe sub fereastra 
sa, trec zilnic, spre Austria, tiruri uriașe încărcate cu lemn amputat din pădurile 
Românei. Tăierea pădurilor, în afară de faptul că lipsește România de una dintre 
bogățiile sale naturale imense, duce la schimbarea regimului pluvionar, deci a climei, 
mai ales dacă procentul pădurilor care mai rămân coboară sub 26 la sută.  Imperiul 
austriac a revenit în forță. Lui îi aparțin o parte însemnată din resursele energetice 
ale României, ale poporului român, băncile lui fac profit în România, produsele lui 
se vând pe toate piețele din România, în timp ce produsele românești devin, din ce 
în ce mai mult, o raritate. S-a ajuns la una dintre cele mai mari absurdități de când 
există România și pământul românesc: România, care are unul dintre cele mai fertile 
pământuri din Europa, importă 70 la sută din produsele sale alimentare. Precupeții 
din piețe își fac un titlul de mândrie din a afișa, pe tarabele lor, spre exemplu: „Avem 
roșii românești”. Ca și cum roșiile românești ar fi aduse cu rachete spațiale de pe o 
altă planetă. Cu 30 de ani în urmă, roșiile românești se vindeau și pe piețele de la 
Viena și chiar se făcea coadă la ele. Acum… roșiile românești nu mai există. Toate au 
devenit… cartonate, lipsite de calități nutritive și chiar neconsumabile. De-a lungul 
anilor, printr-o politică criminală, autoritățile române au acceptat, au încurajat, au 
susținut și au întreținut invazia, printr-o concurență neloială, a produselor străine pe 
piața românească, până când România, al cărui sol este capabil să hrănească lejer 80 
de milioane de oameni, a fost pur și simplu sufocată de produse agricole străine din 
Turcia și de pe piața europeană de foarte proastă calitate. 

Nimănui nu-i pasă, iar sedentarul român nu crâcnește, pentru că n-a crâcnit 
niciodată în istorie. Totdeauna și-a aplecat grumazul și a purtat cu smerenie jugul. 
Mă mir cum de nu a dispărut până acum din istorie și de pe pământul pe care i l-a dat 
Dumnezeu cu mii de ani în urmă. 

Aceasta este drama ancestrală a acestui popor al nostru, adus totdeauna de 
alții și de cozile lor de topor la condiția de sclav la străini, la alogeni și la trădătorii 
autohtoni în propria sa casă. Doar atunci când s-a ivit un Ștefan cel Mare și un 
Mihai Viteazul, s-a trezit și el din amorțire. A pus mâna pe arme și a făcut zid la 
porțile creștinătății, în apărarea valorilor acesteia. În cele două Războaie Mondiale, 
s-a alăturat celor care i-ar fi garantat întregirea neamului, iar în cel de al treilea – 
Războiul Rece – a încercat, după plecarea trupelor sovietice, să-și refacă, așa cum 
s-a putut și cât s-a putut, demnitatea națională. O demnitate pe care au redistrus-o 
pungașii și leprele post-decembriste din România, cozile de topor ale celor care abia 
așteptau să resubjuge sfânta noastră țară. 

Acum, în această epocă, presiunile asupra lui, asupra acestui popor român, 
sunt și mai mari. Oferta de dincolo de hotare pentru creiere i-a orbit aproape pe toți. 
Aproape toți cei care reușesc, fie și vremelnic, anumite performanțe în procesul de 
învățare, visează să devină mari cercetători, mai profesori, mari oameni de știință, 
mari artiști nu în România (pentru că în România nu te recunoaște nimeni), ci în 
America sau în marile capitale europene. Dacă rămâi aici, vei fi un nimeni cu diplomă 
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de studii superioare, chiar un șomer, dacă te duci acolo, la pomul lăudat, este foarte 
posibil ca, dacă ai cap și foarte mult noroc, să ajungi departe… Ceea ce este, desigur, 
foarte adevărat. 

Intrarea României în NATO și în Uniunea Europeană trebuia să aducă 
securitate, libertate și, evident, prosperitate poporului român. N-a adus nimic. Unii 
dintre militarii români și-au pierdut viața prin teatrele de operații ale lumii, în timp 
ce, în țară, armata a fost profesionalizată (fără modernizarea înzestrării), redusă de 
la peste 300.000 de militari la 75.000, industria de apărare distrusă, gradele militare 
umilite și acordate drept recompensă cui le-a vrut și cui nu le-a vrut. S-a ajuns la 
enormitatea ca un civil, un fost subofițer sau un fost soldat fruntaș să primească 
gradul de general, iar un proiect de lege inițiat de vreo 32 de parlamentari prevede ca 
toate gradele militare să poată fi vândute cui vrea să le cumpere, contra unor sume de 
bani care să consolideze bugetul de apărare, întrucât, vezi Doamne, țara nu are bani. 
Nu are, de vreme ce toți banii țării – cei existenți în băncile românești rase imediat 
după 1989 de pe suprafața pământului, pentru a face lor invaziei băncilor străine, și 
cei realizați prin truda nației – au intrat în buzunarele mafioților și ale unora dintre 
politicienii corupți ai României. Americanii, partenerii noștri strategici, în loc să 
ne ofere, contra-cost, câteva escadrile de F-35, ne-au facilitat achiziționarea unor 
avioane second hand de la portughezi – bune și acelea –, dar pentru niște umili, 
pentru niște neica nimeni, nu pentru o țară care a fost printre primele din lume care 
a avut aviație, care a avut o industrie aeronautică ce putea deveni chiar performantă, 
dacă se ocupa cineva din conducerea țării și de așa ceva și nu doar de înstrăinarea și 
devalizarea patrimoniului național. Desigur, unii și, din păcate, destul de mulți dintre 
cei aleși de poporul român în funcții importante de conducere a României, fie că n-au 
avut habar de ce se întâmplă, fie că nu le-a păsat nici de industria de apărare, nici de 
industria metalurgică, nici de cea minieră, nici de agricultură, nici de învățământ, 
nici de cultură, nici de patrimoniu, nici de rezervele energetice strategice, nici de 
nimic, în afară de propriile lor buzunare, s-au comportat ca niște copii cărora li s-a 
dat o jucărie nouă: aceea de a fi la putere și de a fi băgați în seamă de Occident… Și 
chiar dacă le-ar fi păsat – pentru că nu toți politicienii sunt inculți, hoți, pungași de 
drumul mare, corupți și criminali –, tot n-ar fi avut vreo șansă, întrucât malaxorul cu 
care am fost extrași cu forcepsul din condiția noastră și aruncați în grădina cu deșeuri 
a altora toacă și pustiesc patriotismul, demnitatea, responsabilitatea și sufletul. 

Faptul că milioane de români au plecat din țară peste hotare în căutarea unui 
loc de muncă pentru a supraviețui, în timp ce locurile lor de muncă din România 
au fost pur și simplu distruse odată cu industria, cu agricultura, cu învățământul, cu 
cultura, nu este unul oarecare, ci efectul unui război cumplit dus împotriva României, 
deopotrivă, din afara țării, de către toți cei interesați de supunerea României, și din 
interiorul țării, de inconștienți, de trădători și de cozile de topor ale marilor corporații 
care vor să distrugă complet elementul național, desigur, acolo unde le merge… Și, 
în România, le-a mers și le merge din plin, pentru că românescul îndobitocit chiar a 
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crezut sloganul afișat de ei pe toate ecranele că așa e bine… 
Bravos, Națiune!
Prostiile uriașe ale celor care au condus și conduc țara, bătălia lor absurdă 

și ticăloasă, cu orice preț, pentru putere și influență, imoralitatea crasă, aroganța 
nemăsurată, ca și cum faptul de a fi ales ar fi un drept sacru al lor și numai al lor, și 
nu o obligație excepțională, de înaltă onoare, zidurile pe care și le-au ridicat în jurul 
cetății puterii, neînțelegerea fenomenelor și proceselor din lume și din societate, 
necunoașterea interesului strategic vital al țării sunt caracteristici comune ale 
majorității celor care ajung în parlament, în guvern, la Președinție, la primării, în 
consiliile locale și în întregul aparat birocratic. Iar omul de rând trebuie să plătească, 
fără crâcnire, absolut tot: luxul lor exorbitant, vilele în care unii dintre ei locuiesc 
(ca și cum, înainte de a fi aleși, n-ar fi avut case), deplasările lor absurde unde vor, 
când vor și cum vor, la care se adaugă serviciile (privatizate sau nu) de care ar 
trebui să beneficieze bietul om contra a tot felul de asigurări obligatorii care-i golesc 
sărăcăciosul lui buzunar: consultațiile la medic, sutele de taxe care înjumătățesc 
bruma de salariu – cel mai mic din Europa –, locul de parcare, tot felul de timbre, 
tot felul de caziere – inclusiv cazierul financiar –, tot felul de impozite, ca să nu mai 
vorbim de jaful de la pompele de benzină și motorină, unde patronii fac ce vor și cum 
vor ei cu prețurile carburantului, într-o țară a petrolului și a gazelor naturale, care a 
fost cândva prima dintre primele în ceea ce privește petrolul, industria petrolieră și 
știința exploatării și prelucrării petrolului… 

Tot ce am avut a fost distrus. Tot ce n-a putut fi distrus a fost vândut rapid, 
ca să scăpăm de povara oricărei avuții. Tot ce am știut am uitat. Tot ce am creat am 
dat la alții. Toate cuvintele care se spun și pe care le spunem noi înșine despre noi 
sunt de dispreț, de ură, de furie, de neputință, de păgubiți, de umiliți, de sclavi care-
și acceptă umilința și soarta. Așa cum sunt și cele pe care le scriu eu aici, cu durere 
și revoltă. Nouă nu ne-a mai rămas decât condiția umilă de popor migrator prin 
Europa, de săraci lipiți pământului (dar nici pământului, pentru că și pe acela l-am 
vândut pe… gratis la alții), de măturători, de slugă în casă, de infirmieri, de femei de 
serviciu, de muncitori necalificați sau de meșteri deosebiți, plătiți însă, acolo, la ei, în 
curțile lor, doar cu jumătate din salariile englezilor, italienilor, spaniolilor, nemților, 
austriecilor, francezilor și ale altor categorii profesionale din țările respective, în 
care românii au emigrat cu milioanele, alungați din țară în ultimul sfert de veac de o 
conducere absolut criminală. 

E drept, creierele din România și de pretutindeni găsesc, în marile metropole 
occidentale, toate condițiile pentru a produce cogniție, inteligență, găsesc și salarii 
cu totul deosebite, de mii și chiar de zeci de mii de euro și de dolari. În țara lor de 
origine, adică în umilita noastră Românie, ajunsă în coada Europei, așa ceva nu 
este posibil, atât datorită ticăloșiei conducerii și birocratismului deșănțat, legilor care 
favorizează infractorii, cât și presiunilor uriașe care vin din afară. Acest lucru va aduce 
marilor metropole occidentale totdeauna cunoaștere, inteligență creativă, libertate și, 
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mai ales, prosperitate. În jurul acestor metropole, se va grupa, în continuare, spuma 
calităților umane luate de pretutindeni, inteligența, bogăția, excelența și, pe această 
bază, puterea. Desigur că asemenea centre și marile puteri care le-au creat le susțin 
și le întrețin vor promova și chiar vor impune totdeauna, inclusiv prin forța armelor, 
libera circulație, dreptul oricărui om din această lume de a se stabili unde dorește 
el pe planeta Pământ etc. etc. Ei, și ce dacă asupra Occidentului s-a declanșat și 
se va menține și în continuare un adevărat exod al populațiilor care migrează de 
peste tot în căutarea unui loc de muncă? La urma urmei, această masă enormă de 
emigranți constituie sterilul din care se extrag diamantele. Nu poți avea diamante, 
decât cu prețul excavării și prelucrării milioanelor de tone de steril… Occidentul 
își asumă această trudă. Migrația creierelor este esențială pentru Occident. În fond, 
întregul concept civilizațional occidental se fundamentează pe efectele benefice lui 
ale migrării continue a populațiilor spre Vest, în sensul mișcării soarelui. Occidentul, 
de fapt, așa s-a și format. El nu este sedentar, ci s-a format din sedentarizarea 
populațiilor migratoare, mai întâi în vestul continentului european, apoi, peste ocean, 
în America, prin migrația celor mai curajoși din Occidentul European. Așa a fost 
mereu și, probabil, tot așa va fi și în continuare. Fără sângele proaspăt al acestor 
oameni curajoși, foarte inteligenți și foarte întreprinzători, care vin în Occident 
dinafara Occidentului, Occidentul va muri. Or, se știe, el n-o să moară niciodată, 
pentru că totdeauna populațiile vor migra spre Vest, așa cum migrează păsările 
călătoare după soare. După opinia noastră, nici globalizarea nu va stopa acest proces 
ci, dimpotrivă, îl va accentua și mai tare, întrucât procesul migrator va avea loc în 
cadrul aceluiași areal, în cadrul aceluiași concept cognițional. În fond, și lumea, ca 
oricare sistem dinamic și complex, tinde spre entropie zero, adică spre o omogenizare 
care, în cele din urmă, va duce fie la o schimbare radicală, deci la o nouă devenire, 
fie la dispariția omenirii. 

Ciclul mișcării populațiilor ar putea fi reprezentat de următoarea schemă 
simplă, în trei faze:

1. Deplasarea selectivă și filtrată spre Vest a populațiilor din marea platformă 
geofizică euro-asiatică și generarea Vestului de sinteză (actuala civilizație 
occidentală); 

2. Deplasarea fizică, culturală și cognitivă trans-atlantică agresivă a Vestului 
european și generarea civilizației de azi a Americii și Australiei;

3. Deplasarea cognitivă, îndeosebi tehnologică și informațională, trans-
pacifică a Americii de Nord spre Orientul Extrem și generarea, mai exact, influențarea 
renașterii tehnologice și informaționale îndeosebi a Japoniei, unde s-a găsit mediul 
cel mai prielnic, japonezii, ca și chinezii, fiind aparținători ai unei culturi străvechi 
și având vocația detaliului. 

Desigur, acesta a fost fluxul principal care a generat civilizația occidentală 
ofensivă-agresivă de azi. Există însă zone civilizaționale – cum sunt cea niponă, cea 
sinică, cea hindusă, cea musulmană, cea arabă și chiar cea africană – care nu s-au 
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mișcat de la locul lor, dar care, deși și-au păstrat principalele valori caracteristice 
propriilor culturi, au beneficiat masiv de progresele civilizației tehnologice și 
informaționale, ale civilizației cognitive, care devine din ce în ce mai mult civilizația 
planatei, a proceselor de globalizare. 

Interdependențele nu sunt încă suficient de vizibile și de benefice în aceste 
perioade din istoria omenirii. Ele au progresat odată cu implementarea, în toate 
tipurile de societate, în toate culturile și în toate civilizațiile, a efectelor cunoașterii, 
informației și tehnologiei. Lumea nu se mai întoarce înapoi, ci va continua să trăiască 
și să se dezvoltare pe fluxurile cognitive, tehnologice și informaționale ale vremii. 
Întoarcerea la izvoare (pentru nepierderea rădăcinilor), proces firesc și necesar 
pentru oameni și comunitățile lor, nu va însemna regres, ci doar re-înțelegerea, 
re-cunoașterea, re-justificarea și re-acceptarea pașilor făcuți, a diferenței și a 
specificității, pentru ca lumea să nu devină o apă și un pământ, ci să rămână așa cum 
a fost mereu: diversă, diferențiată, capabilă de asimilare, de creație și de tezaurizare 
a valorilor, îndeosebi a celor cognitive, informaționale și tehnologice. Și, mai ales, 
capabilă de generarea și regenerarea continuă a acelor tensiuni care impun mișcarea, 
creația și dezvoltarea, devenirea. 

Abia în etapele mai recente ale progresului societății omenești, interdependențele 
au devenit foarte vizibile și foarte necesare. Societățile s-au deschis, au ieșit din 
autarhie și au înțeles că nu pot viețui și supraviețui decât împreună, oricât de interesate 
și de conflictuale ar fi relațiile dintre ele. Dealtfel, în ultimele secole ale mileniului 
al doilea, omenirea nu a făcut altceva decât să genereze cogniții și să construiască 
instituții internaționale care să managerieze relaţiile și mai ales conflictualitatea 
dintre state, potrivit unui concept absolut necesar de securitate economică, socială, 
societală, națională, internațională și, la urma urmei, planetară. 

Interdependențele sunt evidente: nici un stat de pe această planetă a oamenilor 
și a comunităților lor, fie el stat eșuat, stat marginalizat, stat normal sau mare putere 
autoritară și prosperă, nu-și mai poate asigura securitatea și apărarea de unul 
singur, nici libertatea și nici prosperitatea. De aici nu rezultă că toate statele sunt 
egale între ele, că au mereu aceleași drepturi și îndatoriri, că sunt veșnic unice și 
indivizibile, în calitatea lor de entități de bază ale civilizației Terrei, cum se scrie 
în ceea ce se scrie prin tot felul de legi naționale și internaționale, de carte și de 
constituții. Rezultă doar că primejdia este atât de mare, încât, în fața ei, nici uriașa 
Rusie, nici supertehnologizata SUA, nici super-protejatul Luxemburg, nici Kosovo 
și nici Sri Lanka etc. etc., nu pot face, singure, totul, în ceea ce privește propria lor 
securitate, libertate și prosperitate. Iar această amenințare uriașă la adresa fiecărui 
stat în parte, a continentelor și a Planetei vine nu doar din proliferarea armelor de 
distrugere în masă, din apariția și dezvoltarea noilor arme, bazate pe amplificarea 
undelor, pe efecte geofizice și geoclimatice, pe laseri, pe controlul inteligențelor, 
pe cogniție, ci și din calea greșită și complet primejdioasă a organizării și evoluției 
societății omenești, din imoralitatea, perversitatea și lăcomia auto-elitelor care, 
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continuând s-o globalizeze, de fapt o polarizează, o fragmentează, o divid excesiv, o 
controlează, o subjugă, o manipulează. 

Cea mai mare amenințare la adresa societății omenești și a omului fizic este 
tocmai această organizare, dominată de un sistem financiar autonom și speculativ, 
care generează, pe lângă dominanță strategică, și numeroase turbulențe, înrobiri 
financiare și dependențe uriașe, conflicte, războaie de toate tipurile și o perpetuă 
insecuritate.

În această complexitate care scapă omului obișnuit și comunității sale, 
interdependențele sunt, de fapt, dependențe, condiționări stricte, noi tipuri de sclavie. 
Omul de azi, din societatea de consum, dar și din cea care îi urmează, indiferent cum 
s-ar numi ea (post-modernă, corporatistă, a economiei de piață, a economiei sociale 
de piață, a cunoașterii, epistemologică etc.), nu este interdependent, ci dependent. 
Dependent de rețea, de spațiul virtual, de bănci, de patron, de instituții (care se 
transformă din ce în ce mai mult din servicii publice în instituții de forță autoritare și 
chiar dictatoriale), de stradă, de droguri și mai ales de bunul plac al celor puternici…     

Noi, românii, în ultimii douăzeci și cinci de ani, nu mai suntem interdependenți, 
ci doar dependenți, noi nu mai avem ce da, pentru că am dat deja totul, nici ce 
lua, pentru că nouă nu ne dă nimeni nimic, nici unde munci, pentru că țara nu mai 
are decât foarte, foarte puține locuri de muncă, nici unde învăța, pentru că școala 
se deteriorează continuu prin incompetența managerilor ei și imixtiunea agresivă, 
grotescă, interesată și coruptivă a politicului incult, partizan, agresiv și arogant în 
sistemul educațional, prin transformarea lui într-o afacere, prin abdicarea de la funcția 
publică a actului educațional în una profitabilă pentru o mică sferă de oameni de 
afaceri etc. etc. Economia nu ne mai aparține și, astfel, am devenit dependenți de cei 
cărora le-am cedat-o. Sănătatea publică este atât de penetrată de interesele industriei 
farmaceutice străine, încât ea a devenit complet dependentă de interesele producției 
externe de medicamente care se vând în România la prețuri uriașe. Iar această 
dependență a transformat România într-o țară de bolnavi, adică de cumpărători de 
medicamente pe banii cetățeanului și pe cei ai statului. 

Nici sistemul de securitate nu este mai breaz. Armata României a fost 
transformată, prin agresiunea politicului împotriva acestei instituții, într-o armată 
de nișă, reformată continuu, dar fără asigurarea mijloacelor de luptă necesare puterii 
militare. Or, atunci când reforma unei armate nu este însoțită și chiar precedată de 
programe de înzestrare corespunzătoare, orice act de reorganizare nu înseamnă 
modernizarea instituției, ci distrugerea ei. România nu mai are putere militară, ea 
este complet dependentă de NATO și de aliați, iar contribuția ei la misiunile Alianței 
– o contribuție foarte substanțială – constă în calitatea excepțională a militarilor 
români, în eroismul lor, în modul exemplar cum acești oameni își fac datoria prin 
teatrele de operații ale lumii, cu mijloacele pe care încă le mai au, cu cele pe care le 
împrumută de la aliați, dar și cu cele pe care și le doresc și le cunosc deja foarte bine, 
dar pe care nu le au, și a căror lipsă o compensează eroic printr-o pregătire foarte 
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bună, prin devotament și prin calități umane și de luptător ieșite din comun. Dar toate 
aceste calități, unele dintre ele demne de pus în cartea recordurilor, nu transformă 
dependența în interdependență. Pentru că, în afară de un comportament excepțional 
în teatre și în îndeplinirea ireproșabilă a misiunilor, uneori chiar cu prețul vieții, așa 
cum am jurat, noi nu avem ce să oferim. Aproape toate valorile noastre românești au 
fost fie distruse, fie uitate, fie trecute în derizoriu, în primul rând de către cei pe care 
i-am ales să ne conducă. 

2. Intercondiționare

Nu face fiecare țară ce vrea și cum vrea ea și numai ea pe această planetă. 
Niciuna dintre țări nu este chiar de capul ei, pentru că, lângă ea, frontieră în frontieră 
cu ea, și dincolo de ea, există alte și alte țări, tot așa, libere și independente, dar care 
nu pot face numai și numai ce le convine și cum le convine lor, de vreme ce ceea 
ce fac sau vor să facă ele nu este convenabil pentru alte țări, întrucât, cred aceste 
alte țări, îndreptățit sau nu, le afectează suveranitatea, independența, viața etc. etc. 
Însuși dreptul internațional – o suită de legi, principii, norme de comportament etc. 
etc. – nu este un suprastat, ci doar un contract al tuturor prin care toți se angajează 
ca regulile stabilite și acceptate de toți să fie obligatorii pentru toți și pentru fiecare 
în parte. Realitatea nu este însă totdeauna conformă cu litera dreptului intern și 
internațional, întrucât construcțiile financiare, economice și, mai ales securitare, nu 
sunt asamblări de șabloane, ci conexiuni și interconexiuni de valori perene și de 
interese fluide, unde se întâlnesc tot felul de situații care de care mai complexe, mai 
sofisticate, în toată gama posibilă, de la stupid și absurd la limpezimi de cristal… Se 
poate întâmpla, uneori, ca, spre exemplu, ceea ce pentru statul x reprezintă un interes 
vital de securitate, pentru statul y să fie, în percepția și în raționamentul acestuia, dar 
și în realitatea acestuia, o amenințare categorică.

Toată lumea europeană pro-americană și anti-rusă a sărit cu gura pe Putin 
care ar fi încălcat, în opinia acestei lumi europene pro-americane, a lumii americane 
și a altor lumi anti-Putin și chiar anti-Rusia (deși Putin nu este și nu poate fi toată 
Rusia), toate acordurile internaționale, dar mai ales suveranitatea Ucrainei și dreptul 
la liberă alegere a drumului pe care această țară vrea să-l urmeze și care a fost deja 
trasat de manifestările de la Maidan, în urma crizei declanșate de summit-ul de la 
Vilnius al Parteneriatului Estic din toamna anului 2013, ca fiind spre UE și spre 
NATO. Ceea ce este foarte corect și la îndemâna oricui să spună și să susțină, sus și 
tare, precum Ceaușescu în august 1968 la mitingul din Piața Palatului, că nu există 
nici un argument pentru invazia unei țări de către o altă țară, așa cum nu există, logic 
vorbind (adică după principiile logicii), nicio rațiune suficientă pentru ca drumul și 
opțiunile unei țări să fie condiționate de o altă țară, atâta vreme cât aceste opțiuni nu 
încalcă principiile de drept pe care țara respectivă le-a acceptat. Simplu ca bună ziua! 

Numai că, din păcate, opțiunile unei țări sau alteia nu sunt și nu au fost 
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niciodată simple, mai ales dacă țara respectivă nu este mare putere și cu atât mai 
mult mare putere nucleară, care deține jumătate din arsenalele nucleare ale lumii. 
Occidentul european și american spune că Ucraina este liberă să-și aleagă un drum 
european, americanii sunt foarte interesați de această zonă de importanță strategică 
pentru ei (de ce?!), iar europenii încă bâjbâie între respectarea statelor de drept, 
înscrisă în Tratat, și politica celor 323 de euroregiuni (care, la urma urmei, trece 
peste statele de drept, chiar se ridică împotriva acestora și se vrea o nouă configurare 
financiară, economică, politică și geopolitică prin care să se depășească bine-mersi 
etapa statelor individualiste, egoiste și conflictuale în favoarea unei Europe Unite, 
dar, desigur, dominată de mai-marii ei din toate timpurile, care sunt și principalii 
contribuabili la bugetul comun), marea găselniță a debutului mileniului trei. Dar, 
firește, Uniunea Europeană, vrea să se extindă în continuare, mai ales pe seama 
Estului, adică a țărilor ex-sovietice care nu sunt încă membre ale Uniunii (Belarus, 
Ucraina, Republica Moldova, Georgia, Armenia și Azerbaidjan), pentru că numai 
acolo și puțin și prin Balcanii încă ne-uniuno-europenizați pe deplin, mai există 
teritorii necucerite de Bruxelles. În acest sens, arhitecții geopolitici ai UE au conceput 
Parteneriatul Estic. Desigur, nu doar în favoarea Uniunii Europene, ci și a acestor țări 
care, ca și, odinioară, România, Bulgaria, Croația etc. etc., aspiră (și, pentru ele chiar 
este firesc să aspire) la un viitor în cadrul Uniunii Europene. 

Summit-ul de la Vilnius trebuia să colecteze semnăturile liderilor acestor țări 
pentru un Acord care să le apropie și mai mult de UE și, în final, să le facă membre. 
Numai că Rusia, din umbra unui spațiu de 10.000 de kilometri de la Est la Vest, 
a spus: Net! Pentru că Rusia nu privește extinderea UE și a NATO ca pe o mare 
fericire pentru țările care au făcut parte cândva din Uniunea Sovietică (puțin îi pasă 
ei de fericirea sau nefericirea altor țări!), ci ca pe o amenințare extrem de gravă 
împotriva sa. Evident, Occidentul neagă vehement acest lucru, dar și rușii nu numai 
că pun la îndoială, ci și resping categoric extinderea NATO și UE spre Est, pe seama 
țărilor care au aparținut cândva spațiului geopolitic al Moscovei. Chiar dacă Rusia 
nu are nici un drept să-și construiască un spațiu geopolitic pe seama altora, în fapt, 
atât Rusia, cât și toate marile puteri de pe planeta Pământ, care, și ele, la rândul lor, 
nu au nici un drept să-și construiască astfel de spații geopolitice înaintate sau de 
siguranță strategică cât mai departe de hotarele lor, o fac fără nici un fel de probleme, 
prin politici și strategii de tot felul: mieroase, elegante, diplomatice sau, dimpotrivă, 
brutale, amenințătoare, perverse etc. Nici Rusia, nici Occidentul nu au intenția de 
a-și schimba atitudinea și de a face vreo concesie, ambele atitudini ținând de un 
interes major și chiar de un interes strategic vital pentru ele. 

Uniunea Europeană are nevoie de astfel de extinderi pentru consolidarea 
arealelor sale, a spațiului comunitar, din care spațiul Shengen este și mai cu moț, 
mai elitist, mai de-al Occidentului, nu și de-al periferiilor (care trebuie să-și aștepte 
cuminți sau cumințite rândul pentru un eventual acces acolo)  și pentru asigurarea 
accesului cât mai direct la resurse, iar Rusia consideră Ucraina, Belarus, țările 
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caucaziene și chiar țările baltice, credem noi, ca fiind în zona sa de siguranță 
strategică, iar o astfel de zonă face totdeauna parte din interesul vital al unei mari 
puteri cu pretenții regionale și globale, chiar dacă teritoriile respective nu-i aparțin. 
În fond, de când e lumea, toate marile puteri, fără excepție, au avut în vedere astfel 
de zone de siguranță strategică (zone-tampon), situate, de regulă, în afara teritoriului 
care le aparține, adică pe seama altora. 

Summit-ul de la Vilnius a arătat foarte clar care este, de fapt, realitatea, 
redeschizând imediat falia strategică Marea Neagră – Marea Baltică. La urma urmei, 
Ucraina și Republica Moldova n-au fost niciodată țări de sine stătătoare, ci ele au 
fost create ca republici unionale de către Uniunea Sovietică. Deasemenea, Crimeea 
nu a aparținut niciodată Ucrainei, pentru că Ucraina, cu excepția a vreo trei ani 
după Primul Război Mondial, nu a existat niciodată ca stat suveran și independent. 
Așa cum, dincoace, pe falia balcanică, creată cândva între Imperiul Otoman și 
Imperiul Habsburgic, nici Kosovo nu a existat ca stat de sine stătător, adică suveran 
și independent. Dar, în ceea ce privește geopolitica și politica teritorială a marilor 
puteri – indiferent care ar fi și cum ar fi acestea –, cărările Domnului sunt numeroase 
și greu de identificat și de înțeles. Desigur, nu toți rușii sunt de acord cu politica lui 
Putin, așa cum, dincoace, în Uniunea Europeană, nu toți europenii cred că totdeauna 
Bruxellesul are dreptate absolută, universală și necondiționată. Nici în Statele Unite, 
americanii nu sunt cu toții de acord cu politica diferiților președinți ai Statelor Unite 
de a domina lumea, dar cei mai mulți dintre ei o consideră îndreptățită. America 
este America – democrația tuturor democrațiilor, superdemocrația lumii – și, ca ea 
trebuie să fie toată lumea! Numai că nu chiar toată lumea dorește așa ceva.

Boris Nemțov este unul din acei ruși care n-a fost de nicio culoare de acord 
cu politica lui Putin. Numai că el nu caută argumente în rațiunile (uneori iraționale) 
ale unei mari puteri nucleare, ci în interesul electoral al lui Putin, cramponat cu 
toate ancorele sale de acest munte imens care se cheamă Putere. Desigur, Nemțov 
l-a considerat vinovat pe Putin de războiul din Ucraina și a încercat să demonstreze 
riguros acest lucru. Boris Nemțov nu a fost, totuși, un cercetător independent, ci un 
politician rus, care făcea parte din conducerea unui partid de opoziție, a partidului 
RPR-Parnas. După cum se știe, moscovitul Nemțov nu a putut să-și ducă până 
la capăt opera, întrucât a fost asasinat, chiar în acest mare oraș, capitala Rusiei. 
Au continuat-o însă camarazii, prietenii și colaboratorii săi. Totuși, încercarea lui 
Nemțov, concretizată în cele din urmă într-un raport intitulat „Putin și războiul”, pe 
care l-au finalizat camarazii săi, merită toată atenția, întrucât constituie încă o mărturie 
o modului în care o mare putere face politică azi. Noi, românii, o știm foarte, foarte  
bine. Am simțit-o, pe pielea noastră, în 1940, atât din partea Occidentului care  a rupt 
din trupul țării nord-vestul Transilvaniei și l-a dat Ungariei horthiste și Cadrilaterul 
pe care l-a dat Bulgariei, cât și din partea Estului, adică a Uniunii Sovietice, care a 
dat un ultimatum guvernului României să-i cedeze Basarabia, nordul Bucovinei și 
ținutul Herței. Iar Guvernul României, de dragul Europei și a propriei sale epiderme, 
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a cedat fără luptă, deși avea diviziile pe Nistru. Așa cum cedează și azi la alții cam 
tot ce a mai rămas românesc din România…..

Până în ziua asasinării sale, Nemțov a adunat dovezi ale implicării lui Putin în 
declanșarea acestui război, iar camarazii săi, unii dintre ei cercetători de notorietate, 
au finalizat acest raport, prin care se avertiza că s-ar putea ca președintele Rusiei să fie 
chiar și acuzat de un tribunal internațional pentru crime de război. Capitolele acestui 
raport sunt următoarele: De ce a avut Putin nevoie de un astfel de război; Minciuni 
și propagandă; Anexarea Crimeii; Soldați ruși în Estul Ucrainei;  Surplusul militar 
al lui Putin; Cine a doborât Boeingul? Cine controlează Donbassul?; Catastrofa 
umanitară; Costul războiului în Ucraina. 

Foarte multă lume, chiar dacă nu are date concrete și dovezi clare că interesul 
geopolitic al Rusiei și interesul geopolitic al Occidentului se ciocnesc acolo, în 
Ucraina, ca și pe falia strategică Marea Neagră, Marea Caspică, intuiește cel puțin 
că, în această afacere extrem de periculoasă (întrucât sunt implicate, într-o formă 
sau alta, cele mai mari puteri nucleare ale mapamondului), se regăsește aceeași și 
aceeași Mărie cu aceeași și aceeași pălărie. Nu țările de rând sunt vinovate pentru 
insecuritatea lumii – cum se sugerează adesea –, ci interesul marilor puteri și al unor 
centre de putere de a realiza dominanța strategică a lumii sau măcar a unei părți 
însemnată a acesteia. Străduința lui Nemțov și a echipei sale de experți independenți 
este remarcabilă, iar raportul confirmă ceea ce, de fapt, se știe de către toată lumea: 
implicarea Rusiei în acest conflict. Argumentele raportului sunt numeroase, de la 
analizele făcute de experți la mărturii ale unor prizonieri de război, militari sau 
foști militari ai armatei ruse. Desigur, consemnate sau realizate de ucrainenei. Toată 
lumea știe că, într-o formă sau alta, Rusia este implicată în acest conflict, fie și pentru 
simplul fapt că, în pofida prevederilor unor tratate internaționale, și-a reanexat 
Crimeea. Dar există destui analiști și observatori care lume consideră acest lucru 
ca pe o reparație istorică a unor greșeli făcute de Uniunea Sovietică, greșeli care au 
defavorizat Rusia și nu numai Rusia. 

Este de la sine înțeles că niște rebeli, care nu dispuneau, înainte de acest 
război, de o armată și de mijloace de luptă moderne, n-au devenit peste noapte 
niște luptători de elită, capabili să pună în dificultate armata ucraineană, o armată 
regulată, dotată cu tehnică de luptă de calitate și care, în plus, acționa pe teritoriul 
național, pentru prevenirea dezmembrării țării, motiv foarte serios pentru acțiuni 
curajoase, de înalt patriotism. Realitatea a arătat (și o arată și în continuare, pentru că 
războiul nu s-a sfârșit; chiar dacă este în vigoare și cel de al doilea acord de încetare 
a focului), că rebelii sunt foarte bine organizați, că dispun de mijloace de luptă cel 
puțin la fel de moderne ca ale armatei ucrainene, mai ales de artilerie grea, inclusiv 
de aruncătoare de proiectile reactive performante, pe care le folosesc cu pricepere, 
și chiar de mijloace moderne de combatere a țintelor aeriene la toate înălțimile, 
cum sunt, spre exemplu rachetele BUK. Or, minerii din Donbass nu fabrică rachete 
antirachetă și nici măcar tunuri antiaeriene. Această situație nu are decât o explicație: 
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ori acești luptători au fost pregătiți din timp pentru un astfel de eventual război și 
dotați, tot din timp, (de către Rusia, evident), cu mijloace de luptă performante, care 
au trecut granița în momente oportune, or armata rusă, prin voluntari, rezerviști, 
forțe speciale etc., a acționat direct și foarte rapid, în momentele-cheie, echilibrând 
situația strategică și asigurând condițiile necesare (mai ales prin susținerea cu foc) a 
unei ofensive rebele. Miza acțiunii în Estul Ucrainei este una geopolitică imensă, iar 
soluțiile nu sunt deloc simple. 

Dacă situația se va continua în acest fel, deznodământul poate fi extrem de 
grav. Ar fi foarte posibil ca, prin creșterea presiunilor și dezvoltarea, în Rusia, a unui 
concept anti-Putin, prin izolarea completă a Rusiei, să se ajungă efectiv la distrugerea 
acestei mari puteri (ceea ce, desigur, este foarte puțin probabil), determinând, din 
partea acesteia, o ripostă nucleară masivă (Rusia tocmai și-a modernizat forțele sale 
strategice nucleare și a trecut la reorganizarea și modernizarea celorlalte categorii 
de forțe armate, mai ales a Forțelor Navale și Forțelor Aeriene, dar și a Forțelor 
Terestre). Din acest punct de vedere, Rusia are încă foarte multe lucruri de făcut, mai 
ales că PIB-ul ei era, în 2014, doar de 3.565 miliarde de dolari, în creștere față de anii 
trecuți, dar insignifiant în raport cu cel al SUA (17.420 miliarde de dolari, în 2014) și 
cu cel al UE (15.568 miliarde de dolari, în 2014). În 2015, adică în acest an, potrivit 
datelor FMI, China va atinge un PIB de 17.600 miliarde de dolari, în timp ce SUA 
vor rămâne la nivelul de anul trecut, adică în jur de 17.400 de dolari.2 

Această realitate nu va schimba, desigur, situația strategică – SUA vor 
continua să domine din punct de vedere militar lumea –, dar este foarte posibil ca 
țările BRISC să încerce și chiar să reușească să determine un flux de presiuni pentru 
schimbarea actualului sistem financiar al lumii, care, se știe și se simte, este unul 
cămătăresc, înrobitor, speculativ și extrem de periculos. Acest sistem încearcă azi să 
sufoce Rusia, acest sistem lacom și distrugător a adus în sapă de lemn România, cu 
ani în urmă a distrus economic Argentina și, pe unde  a acționat el, în loc să ajute, a 
prăbușit. 

Intercondiționările – care, desigur, sunt specifice unei lumi moderne, civilizate 
– au devenit, din ce în ce mai mult, mai ales în primele decenii ale acestui secol, 
pentru o mare parte dintre statele lumii, inclusiv pentru România, dependențe care 
duc la sufocarea statelor și la falimentarea lor. Iar primele țări care cad victimă acestui 
sistem extrem de pervers – dar care demonstrează totdeauna, oriunde și oricui că el 
și numai el are dreptate, pentru că băncile au avut, au și vor avea încă pentru foarte 
multă vreme, doar ele și numai ele dreptate, așa cum are banul dreptate pretutindeni 
– vor fi cele prost conduse, cele slabe, cele care nu reușesc să pună piciorul în prag 
și să nu accepte dominarea altora. 

În epoca globalizării – epocă necesară și firească în procesul devenirii omenirii 
(care poate fi una evolutivă, spre o altă stare a civilizației umane, sau una ultimă, 
distructivă, de ieșire din acest sistem) este confiscată, ca mai toate epocile istorice, 
2  http://www.ziare.com/articole/pib+china
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de o mână de oameni care se erijează în managerii omenirii și fac totul ca să le fie 
lor bine, ca să domine, să influențeze, să conducă, să aibă putere, dacă se poate, chiar 
puterea absolută. Marile puteri, sistemele bancare, transnaționalele, rețelele de tot 
felul au pus mâna pe întreaga omenire sau pe hălci importante din aceasta și măsoară 
totul, dar absolut totul, prin propriul lor câștig, prin propria lor reprezentare despre 
ce trebuie și cum trebuie să fie și să arate lumea. De aceea, în loc să se armonizeze – 
așa cum ar trebui să fie în epoca globalizării –, lumea continuă să se redivizeze, să se 
refragmenteze, să se reostilizeze. A apărut pe firmament Statul Islamic, un proiect cel 
puțin absurd, la fel de fantezist și de periculos precum cel al iluminaților – un grup 
restrâns de indivizi de rang foarte înalt, de dumnezei ai planetei (șefi ai unor state, 
bancheri, șefi ai unor clanuri putred de bogate) –, care elaborează un fel de modele, 
de previziuni și de linii directoare pentru evoluția acestei lumi pe coordonate stabilite 
de ei și numai de ei, inclusiv prin posibila și necesara ucidere a câtorva miliarde de 
oameni, pentru a face mai mult loc pe pământ și a asigura, pentru un termen mai 
lung, resursele naturale ale planatei. Desigur, și ei, ca noi toți, știu foarte bine că, 
atâta timp cât Pământul este o planetă vie, el va produce și resursele necesare pentru 
ca viața să continue, iar când planeta nu va mai avea activitate geofizică și va deveni 
un bolovan cosmic (ce va dispărea, probabil, în cele din urmă și el, prin implozie 
sau prin repetarea bing-bang-ului, dar la nivelul lui, transformându-se în elementele 
inițiale), nu vor mai fi aceste resurse și nici viețuitoarele care să le consume. Atunci, 
nu va mai fi, probabil, nimic din ceea ce există azi sub semnul duratei. Pentru că și 
durata are o limită.

Interdependențele nu sunt însă doar dependențe, ci dependențe reciproce, iar 
intercondiționările nu sunt simple impuneri ale celor puternici asupra celor slabi, 
ci impuneri reciproce, pe care trebuie să le respecte și unii și ceilalți. Desigur, nu 
le vor respecta, pentru că nu există criterii sau standarde unanim acceptate, și nici 
nu pot exista, de vreme ce unii sunt mai cu moț ca alții. Atâta timp cât există țări 
sărace (sau sărăcite) și țări bogate (sau îmbogățite), este greu de presupus că unele 
se vor amesteca cu altele, într-o frăție frumoasă și necondiționată. Dacă Germania 
contribuie că 18 miliarde de dolari la fondul comun european și România doar cu 
două, este normal ca, în această lume capitalistă, cel puternic să fi dominant, iar cel 
slab dominat. Aceasta este logica unei astfel de lumi, în care justificarea diferențelor 
este dată de calitatea managementului, sugerându-se, așa cum se făcea și cu câțiva ani 
înaintea celui de Al Doilea Război Mondial, că unii sunt destinați pentru a fi bogați 
și a-i conduce pe alții, iar alții sunt destinați pentru a fi conduși, supuși, buimaci 
și săraci. Este exact ce s-a întâmplat și cu țara noastră de-a lungul mileniilor. Și, 
probabil, așa se va întâmpla mereu, atâta vreme când poporul român și conducerea 
lui de la București nu vor înțelege că prosperitatea, libertatea și securitatea se obțin, 
în primul rând, prin forțe și mijloace proprii, prin valorificarea corespunzătoare a 
resurselor, prin punerea la treabă a inteligenței creatoare și a forței de muncă, în 
folosul națiunii și nu în dauna acesteia, prin consens național și nu prin conflict 
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național, prin unirea forțelor și nu prin învrăjbirea lor. 
Partea cea mai gravă este cea descrisă, în puține cuvinte, mai sus. Dar la fel 

de grave sunt și efectele ei. Unul dintre aceste efecte este vulnerabilizarea maximă 
a țării. De-a lungul ultimilor 25 de ani, prin nechibzuința conducerii politice, prin 
ajungerea în posturi importante și a unor hoți de drumul mare, a unor incompetenți, a 
unor iresponsabili orbiți de putere sau pur și simplu puși pe căpătuială, și chiar a unor 
criminali, prin presiunile venite din afară (și acceptate cu dezinvoltură în interior) 
de distrugere a economiei românești și de cedare a tuturor resurselor, de renunțare 
la suveranitate, s-a ajuns la un dezastru strategic. Țara nu mai are aproape nimic 
al ei, este strict dependentă de oricine, toți vin la București să transmită mesaje, 
să sugereze, să dea ordine, să se amestece în treburile interne ale României (care 
țin efectiv de suveranitatea ei), să avertizeze, să condiționeze, să impună oamenilor 
politici și națiunii acel comportament pe care-l doresc ei și care nu are nicio legătură 
cu realitățile și cu voința neamului românesc și a poporului român. Poporul nu mai 
este suveran, ci paravan pentru tot felul de javre care se erijează într-un fel de clasă 
stăpânitoare, de fapt, de slugi ale unor rețele extrem de complicate și ale unor capitale 
în fața cărora se înclină, se căciulesc și se umilesc. 

Guvernul tace și face ce i se spune, Parlamentul (umflat ca o gogoașă fără 
miez) n-are nici un fel de personalitate, în afară de țâfnele și orgoliile unora și de 
certurile abjecte pe privilegii și pe putere, iar ultimii zece ani (care i-au continuat pe 
ceilalți cincisprezece) n-au fost altceva decât ani de gâlceavă, de urzeli, de învârteli, 
de furt din avuția țării, de cedare a suveranității și de renunțare la onoare, demnitate, 
la respect față de poporul român, de căciulire la Bruxelles și la Washington, de 
umilință, degradare și distrugere a unei țări în care soarele ar trebui să răsară în 
fiecare dimineață cu raze de diamant și lumini de bucurie.  

Parlamentul de la Bruxelles nu este mai breaz decât cel din România. Aleșii 
români care ajung acolo, probabil că se gândesc nu cum să reprezinte cât mai corect 
și cât mai benefic țara, ci la indemnizațiile uriașe pe care le primesc acolo, la șansa pe 
care au avut-o și, desigur, la posibilitatea de a ajunge acolo și în mandatul următor, 
dacă se poate, tot așa, până când vor ieși la pensie. Ei nu sunt acolo pentru România, 
în folosul României, ci pentru ei înșiși, în folosul lor. Dacă n-ar fi așa, ar trebui ca 
România, cu resursele pe care le are, cu cumințenia unui popor cum rar se mai găsesc 
prin Europa, cu fondul funciar și cu cel forestier, să fie undeva, printre primele țări din 
Europa, nu printre ultimele, adică ultima. Este cea mai mare rușine și cea mai mare 
înfrângere pe care a suferi-o vreodată această țară care abia a reușit să-și întregească 
teritoriul național…

3. Inter-conflictualitate

Tot ce se întâmplă cu civilizația umană pe planeta Pământ este, de fapt, efectul 
complicat al unui efort continuu, în formă continuă, cum ar spune juriștii, pentru 
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construirea legală și legitimă a unei lumi optime a oamenilor. A oamenilor, nu a 
planetei. Dar lumea oamenilor, ca tot ce există în Univers, este ea însăși contradictorie 
și conflictuală. Chiar și individul uman este o entitate contradictorie, măcinată de fel 
de fel de frământări, de fel de fel de idealuri, de proiecte și chiar de obsesii. 

Arena internaţională, susțin realiștii, în frunte cu Hans Mergenthau și Waltz, 
dar și cu John Mearsheimer, este una foarte dură, chiar brutală, în care statele, toate 
statele, se comportă mai degrabă ca adversari (chiar dacă n-o arată tranșant), sau, 
în orice caz, ca parteneri într-o luptă pe care fiecare caută să o câștige în felul său. 
Pentru că regula de bază a relațiilor internaționale o constituie lupta pentru putere. 
Desigur, nu toată lumea înțelege același lucru prin putere. De exemplu, România 
nu poate avea același concept de putere cu Statele Unite. Statele Unite sunt o mare 
putere nucleară, tehnologică și informațională, pe când România nu poate ajunge 
niciodată așa ceva și nici nu aspiră la așa-ceva. Conceptul de putere, pentru România, 
ar trebui să se rezume la o temeinică organizare a statului, la folosirea inteligentă 
a resurselor, la o remarcabilă capacitate creativă, la un echilibru dinamic și foarte 
consistent al factorilor de putere, la unitatea națională desăvârșită, la o capacitate 
economică remarcabilă și la o capabilitate militară regională de înaltă eficiență.  

Lupta pentru putere este, în concepția realiștilor, regula de bază. Fiecare stat 
face tot ce-i stă în puteri pentru a fi puternic şi a avea un rol important şi a-şi asigura 
securitatea. Mediul internaţional nu pare însă a fi unul de război. Dacă mergi prin 
lume și privești la realizările excepționale ale omenirii, nu vezi niciunde război (în 
afară de acele locuri în care sunt efectiv în derulare unele războaie locale, cum sunt, 
spre exemplu, cel din Ucraina, cel din Siria și cel declanșat de Statul Islamic). Dar, 
din anumite perspective, am putea spune că avem de-a face cu forme variabile ale 
unui război continuu –, un soi de neîncetată competiție, sub toate formele acesteia, 
de la bătălia pentru pieţe, resurse, tehnologii şi informaţie, până la competiţia 
pentru securitate. Atitudinea statelor poate fi de tip ofensiv sau defensiv, dar chiar şi 
defensiva este una de tip activ, constructiv. 

Oricând este însă posibil conflictul armat. Pentru că omenirea este înarmată 
până în creier, iar dacă însumăm anii de pace şi de război de la cea de a doua 
conflagrație mondială încoace, am ajunge la concluzia că, în 60 de ani de pace (1945-
2006) au avut loc crize, conflicte armate şi războaie care totalizează 747 de ani.� Cu 
alte cuvinte, în fiecare an de pace se află 12 ani de crize, conflicte şi războaie. Ecce 
mondo. 

Concepţia pesimistă a realiștilor rezultă din cele cinci ipoteze ale realismului 
privind sistemul internaţional:

1. Caracterul anarhic al sistemului internaţional, dar nu în sens haotic sau 
dezordonat, ci pentru că statele sunt independente, suverane, iar comportamentul lor 
nu este unul ordonat sau dirijat de o forță suprastatală unică și indivizibilă, de un fel 
de Dumnezeu al statelor, ci unul haotic;
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2. Toate statele, indiferent de mărime, de potențial și de aspirații, posedă o 
anumită capacitate militară ofensivă care le oferă mijloacele necesare pentru a se 
ataca şi chiar pentru a se distruge reciproc, iar arma nucleară și sistemele de arme 
ultramoderne au ridicat la rang de amenințare globală intra și inter-civilizațională 
această capacitate;

3. Statele nu pot fi niciodată sigure de intențiile celorlalte state (nici un stat nu 
poate garanta că alt stat nu-şi va folosi capacitatea militară ofensivă împotriva sa), 
ceea ce este perfect adevărat;

4. Supraviețuirea este motivul de bază al comportamentului statelor şi, în acest 
sens, statele trebuie să fie suverane şi să-şi mențină suveranitatea;

5. Statele raționează strategic asupra modului în care pot supraviețui în sistemul 
internaţional, dar se pot, de multe ori, înşela asupra potenţialilor adversari, întrucât 
statele nu-și scriu pe frunte ceea ce vor să facă, ci, dimpotrivă, îşi disimulează cât pot 
de bine comportamentul ofensiv. 

Din aceste ipoteze ale realiștilor – toate confirmate de realitatea relațiilor 
dintre state în toate epocile istorice, inclusiv în cea de astăzi –, rezultă trei tipare 
principale de comportament:

1. Statele din sistemul internaţional se tem unele de altele, iar nivelul de 
teamă dintre ele, oricâte asigurări şi tratate de colaborare s-ar încheia între ele și 
oricâte garanții și-ar da unele altora, nu poate fi niciodată nesemnificativ. Competiţia 
politică dintre state este mult mai periculoasă decât competiţia de piaţă, întrucât 
ea poate duce la război, chiar dacă toate documentele internaţionale şi Carta ONU 
interzic războiul de agresiune; în mod normal, interzicerea războiului de agresiune 
ar scoate din rațiune războiul de apărare, însă, în articolul 51, Charta ONU justifică 
tocmai acest război de apărare care, în absenţa războiului de agresiune (întrucât este 
interzis), devine un non-sens. Dar, deși războiul de agresiune este interzis, toate 
statele din lume se dotează cu cele mai puternice și mai sofisticate arme din lume 
(pe care, desigur, și le pot permite), pentru a se apăra în caz de război, prin apărare 
înțelegând inclusiv atacul preventiv și pe cel preemptiv.

2. Fiecare stat din sistemul internaţional încearcă să-şi asigure propria 
supraviețuire, spun realiștii. Celelalte state, în logica realismului, pot fi şi sunt 
considerate un pericol şi, în anumite situaţii, chiar o ameninţare, întrucât nu 
există o autoritate supremă care să le controleze şi să le impună un anumit tip de 
comportament. Şi chiar dacă o astfel de autoritate ar exista, ea nu ar putea avea, 
practic, nici un cuvânt de spus, în actualele condiţii, fără garanția marilor puteri, 
a organizațiilor internaționale gestionate de acestea şi a celorlalte state. Uniunea 
Europeană şi NATO nu sunt suveranități, ci organizaţii de state suverane care-şi 
garantează reciproc, prin tratatele de constituire, prin politici şi concepte strategice, 
securitatea şi apărarea. Fiecare stat se comportă, totuşi, potrivit intereselor sale, 
chiar dacă îşi asumă participarea la gestionarea crizelor şi conflictelor, la securitatea 
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comună şi la apărarea colectivă.
3. Statele din sistemul internaţional încearcă să-şi maximizeze poziţia de 

putere faţă de alte state, puterea militară fiind cea mai sigură modalitate de a asigura 
supraviețuirea într-o lume periculoasă. Teorii, precum cele ale suprasaturației cu 
mijloace militare, ale distrugerii reciproce, ale dezvoltării armelor în aşa fel încât ele 
să facă, la un moment dat, imposibil războiul, nu rezistă unei analize realiste. Deşi 
se vehiculează de mai mult vreme şi par foarte convingătoare pentru pacifişti, nici 
un stat nu a renunţat vreodată nici la puterea sa militară, nici la sisteme de alianţe 
şi coaliţii care să-i sporească această putere şi să-l pună la adăpost, nici la armele 
pe care le-a acumulat decât dacă a achiziționat altele mai bune sau a fost obligat, de 
către celelalte state, prin tratate internaționale să se dezarmeze sau să renunțe la ele 
(cazul Siriei care a fost obligată să renunțe la arma chimică). 

Relațiile dintre state sunt totdeauna necesare și rareori suficiente și, mai 
ales, complet securizate. Ele se bazează, în concepția realiștilor, pe câştigul relativ 
şi preocuparea faţă de înşelăciune. Chiar dacă n-o spun și n-o consemnează în 
documente oficiale, statele nu au încredere deplină unele în altele, pentru că, precum 
și în lumea celorlalte viețuitoare, peștele mare înghite, ori de câte ori poate și i se 
ivește ocazia, peștele mic.

Este şi principalul motivul pentru care statele își constituie alianţe, organizaţii 
regionale de cooperare și tot felul de alte structuri care să le pună la adăpost de 
presiunile, sancțiunile și agresivitatea celorlalte state etc. 

Mai mult, evenimentele din Ucraina arată că, pe faliile de interes strategic și 
geopolitic, regulile sunt făcute de presiuni, tensiuni, atitudini, acțiuni de descurajare 
și acțiuni efective de punere în inferioritate a celuilalt și de a-l obliga să cedeze. Iar în 
astfel de conflicte cu miză geopolitică, statele din zonă și cele din proximitate trebuie 
să fie, pe de o parte, foarte puternice (pentru a genera un risc ridicat pentru potențialii 
atacatori) și, pe de altă parte, să aibă o atitudine foarte bine chibzuită, indiferent de 
garanțiile lor de securitate. 

Istoria a dovedit totdeauna că astfel de garanții dispar imediat ce începe 
războiul. Iar dacă nu ești pregătit pentru un astfel de război și nu faci totul pentru 
apărarea țării tale, inclusiv prin sacrificiul suprem al unora dintre fiii națiunii, poți 
dispărea de pe fața pământului.

În loc de concluzii

Lumea este conflictuală. Într-o astfel de lume, nu atitudinea rigidă și 
inflexibilă, nici cea umilitoare și înjositoare reprezintă soluția, în sensul că este cruțat 
cel ce se supune, ci comportamentul chibzuit, bazat pe cunoaștere, inteligență și 
înțelepciune – uneori, singurul factor de putere reală și respectabilă –, pe o rezervă 
foarte consistentă de potențial, pe cogniție și bune relații cu toată lumea. 
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Trăim într-o lume interdependentă. Dar a deveni dependenți de aproape orice 
și de oricine, de marile capitale, dar și de micile state lipsite complet aproape de orice 
potențial, este nu doar o cedare stupidă și nenecesară de suveranitate, o cedare de 
bună voie a puterii de care dispui, ci și un act de trădare, un act de rușine. Un stat, ca 
și un om, trebuie să fie înțelept și demn, capabil și responsabil, inteligent și puternic. 
Aceste lucruri nu se învață pe de rost. Ele fac parte din valorile de patrimoniu, din 
cultura duratei, din arsenalul de supraviețuire și dezvoltare sub semnul duratei.  
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OMUL POTRIVIT  
LA LOCUL POTRIVIT

Aspecte legislative privind recrutarea personalului  
în sistemul privat şi în sistemul de stat

L’HOMME INDIQUÉ  
À SA PLACE INDIQUÉ

Des aspects législatifs en ce qui concerne le personnel  
dans le système privé et dans le système public 

Conf. univ. dr. Agata Mihaela POPESCU1

Rezumat

Recrutarea personalului în sistemul de stat și în sistemul privat 
reprezintă una dintre etapele și, în același timp, dintre finalitățile importante 
ale proceselor de învățare, de perfecționare continuă și de integrare într-o 
activitate utilă pentru societate și pentru câștigarea vieții. Înțeleasă ca efect al 
proceselor educaționale, această etapă este foarte bine reglementată din punct 
de vedere juridic. Legiuitorul are în vedere toate aspectele ce țin de recrutarea 
și selectarea personalului și de asigurare a tuturor condițiilor necesare pentru 
punerea corespunzătoare în operă a adagiului: omul potrivit la locul potrivit.  

Cuvinte-cheie: recrutare, verificare, încadrare, sistem public, sistem privat

Résumé

Le recrutement du personnel dans le système d’Etat et dans le système 
prive est l’une des étapes et, en même temps, l’une des buts importantes du 
processus d’enseignement, de perfectionnement continué et de l’intégration 
dans une activité utile pour la société et pour gagner sa vie. Cette étape, 

1  Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”
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comprise comme effet des processus éducationnels, est très bien norme 
de point de vue juridique. Législateur tient compte de toutes les aspects 
concernant le recrutement et la sélection du personnel et d’assurer toutes les 
conditions nécessaires pour mettre en œuvre d’adage : l’homme indiqué à sa 
place indiqué. 

Mots-clefs: recrutement, vérification, engagement, système public, système 
privé

1. Verificarea prealabilă a aptitudinilor profesionale şi personale la 
angajarea în cele două sisteme

În conformitate cu dispozițiile art. 29 alin. (1) din Codul muncii, ,,contractul 
individual de muncă se încheie după verificarea prealabilă a aptitudinilor 

profesionale şi personale ale persoanei care solicită angajarea”. La încadrarea în 
muncă există și alte prevederi legislative care impun, de regulă, îndeplinirea unor 
condiţii de studii pentru ocuparea unui anumit post. 

În sectorul public, natura şi nivelul studiilor sunt prescrise legal, pentru 
personalul contractual cât şi pentru funcţionarii publici, în funcţie de specialitatea, 
complexitatea, atribuţiile şi răspunderile profesiei/meseriei sau funcţiei/postului care 
urmează a fi ocupate de o anumită persoană.

Pentru salariaţii (cadre didactice) din învăţământul public sau privat, condiţiile 
de studii pe trepte de învăţământ şi grade didactice, împreună cu cele de vechime 
sunt prevăzute de Statutul personalului didactic, Legea nr. 1/2011 a educaţiei 
naţionale, în prevederile art. 232-284 – Statutul personalului didactic şi de cercetare 
din învăţământul superior. Doctoratul științific este o condiţie pentru cariera din 
învăţământul superior şi în cercetare.

În sectorul privat, este necesar să se respecte:
- Clasificarea Ocupațiilor din România;
- Nomenclatoarele ocupațiilor, meseriilor şi specializărilor pentru care se 

asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar şi a profilurilor şi specializărilor 
de formare prin învăţământul superior;

- Registrul naţional al calificărilor profesionale din România;
- Nivelurile de calificare speciale stabilite potrivit actelor normative sau în 

funcţie de certificatele de absolvire, recunoscute doar în cadrul unităţilor respective, 
care le-au emis.

Astfel, reglementările în domeniul formării profesionale, în scopul exercitării 
unei ocupaţii, unei funcţii sau ocupării unui post, sunt de ordine publică. Prin urmare, 
angajatorii din sistemul privat trebuie să respecte condiţiile minime de studii, de 
calificare prevăzute de actele normative din domeniu. De altfel, angajatorii din 
sistemul privat pot să elaboreze nomenclatoare ocupaţionale proprii, cu condiţia 
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respectării similitudinii acestora cu sistemul de clasificare utilizat de Clasificarea 
Ocupaţiilor din România. Au posibilitatea de a impune pentru ocuparea unui post sau 
a unei funcţii un nivel superior celui stabilit prin prevederile legale, deci nivelul legal 
este, un minim, pentru sistemul privat.

În situaţia în care sunt posturi pentru a căror ocupare legea nu prevede un nivel 
minim, angajatorii pot să solicite un nivel pe care îl consideră ca fiind optim.

De asemenea, în condiţiile pieţei muncii, în ambele sectoare se acceptă ca o 
persoană cu o anumită specializare sau calificare să fie angajată, cu acordul ei, într-un 
post/funcţie care presupune o calificare inferioară celei pe care o are sau chiar ca o 
persoană necalificată.

În acelaşi timp, condiţiile impuse la angajare, preferințele sau excluderile 
bazate pe calificările solicitate nu pot fi considerate discriminatorii, iar acest lucru se 
înscrie în respectarea directivelor Uniunii Europene în materia egalităţii de tratament 
şi hotărârilor Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, în aceeaşi materie.

În baza dispoziţiilor art. 29 alin. (2) din Codul muncii, în măsura în care, 
pentru angajarea într-o funcţie sau într-un post, nu este stabilită legal obligativitatea 
unei anumite modalităţi de verificare profesională, cum este condiţia cuprinsă de 
art. 30 alin.(1) din Cod, prin care se dispune că angajarea la instituţiile şi autorităţile 
publice şi la alte unităţi bugetare, se face numai prin concurs sau examen, după caz, 
se poate stabili prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul 
intern, utilizarea unei forme de verificare a cunoştinţelor profesionale reglementate 
de legislaţia din domeniu.

Astfel, cu excepţia instituţiilor şi autorităţilor publice, angajarea în muncă se 
poate realiza doar prin folosirea informaţiilor de natură profesională obţinute de la 
solicitantul postului/funcţiei, dacă:

- nu există normă legală care să impună verificarea profesională într-un anume 
fel: concurs, examen, perioadă de probă, probă practică;

- prin contractul colectiv de muncă sau regulamentul intern s-a prevăzut astfel.
În practică, în sistemul privat, regula constă în verificarea cunoştinţelor 

şi aptitudinilor profesionale prin concurs sau examen, perioadă de probă, probă 
practică, interviu. 

2. Concursul / examenul, recrutare şi selecţie – particularităţi în cele două 
sisteme

Legislaţia din domeniu nu prevede o dispoziţie generală cu privire la concurs 
sau examen.

În sectorul privat:
În acest sector, angajatorii folosesc, prin analogie, pentru organizarea 

concursului/examenului, regulile din sistemul bugetar. Astfel ,,modalitatea 
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de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale şi personale ale persoanei 
care solicită angajarea este cea precizată de către comisia de examinare care are 
competenţa deplină de a stabili atât subiectele pentru examen, cât şi baremul de 
corectare a lucrărilor candidaţilor, angajatorului revenindu-i prerogativa de selecţie 
a personalului în vederea angajarii, după regulile proprii, stabilite prin regulamente 
interne.” (Curtea de Apel, Secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflicte de 
muncă şi asigurări sociale, decizia nr. 728/R din 12 martie 2008).2

În mod singular sau asociat la concurs sau examen, se utilizează, în sistemul 
privat, şi interviul cu cel care solicită angajarea. Interviul constă într-un dialog 
între angajator şi solicitantul locului de muncă, prin care se prezintă pregătirea 
profesională, evoluția în timp, motivația personală etc. În unele cazuri, se solicită de 
către angajator un proiect managerial, în cazul funcţiilor de conducere. 

Interviul este o metodă de verificare profesională reglementată prin contractul 
colectiv de muncă sau prin regulamentul intern.

În sectorul bugetar:
În baza prevederilor art. 30 alin. (1) din Codul muncii ,,încadrarea salariaţilor 

la instituţiile şi autorităţile publice şi la alte unităţi bugetare se face numai prin 
concurs sau examen, după caz.” Astfel, personalul contractual este format din 
salariaţi, denumiţi şi angajaţi în actele normative care privesc stabilirea regimului 
lor juridic. Această categorie, a personalului contractual, este situată între salariaţi şi 
funcţionari publici.

Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi criteriilor 
de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea de 
Guvern nr. 286/2011.3

În aplicarea acestei hotărâri, angajatorii pot stabili norme interne proprii.
În mod diferenţiat de Regulamentul-cadru, se pot stabili norme proprii de către 

ordonatorii principali de credite pentru instituțiile din sistemul naţional de apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională.

Excepţii de la aplicarea Regulamentului-cadru: Banca  Naţională a României, 
Comisia Naţională a Valorilor Imobiliare, Comisia Naţională de Supraveghere a 
Asigurărilor şi Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.4

Ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcţii 
contractuale se face prin concurs sau examen, în limita posturilor prevăzute în statul 
de funcţii.

La concurs poate participa orice persoană care îndeplineşte condiţiile generale 
şi condiţiile specifice stabilite prin fişa postului pentru ocuparea funcţiei contractuale, 
2 I. Tr. Ștefănescu, op. cit. p. 274.
3 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 221 din 31 martie 2011 .
4 A se vedea I. Tr. Ștefănescu, Ibidem, p. 270.
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şi anume:
- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale uniunii Europene sau 

a statelor din Spaţiul Economic European;
- are domiciliul în România;
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- are  vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care aplică;
- îndeplineşte condiţiile specifice postului scos la concurs;
- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra 

umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu 
serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals sau de fapte de corupţie sau 
a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea 
funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se anunță public cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de 
desfăşurarea sa. Iar pentru înscrierea la concurs candidaţii trebuie să prezinte un 
dosar de concurs.

Cu cel puţin 15 zile înainte de concurs, se constituie comisiile de concurs, 
respectiv comisiile de soluţionare a contestaţiilor, prin act administrativ al 
conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare. Sunt prevăzute condiţii 
obligatorii pentru persoanele desemnate în comisiile respective: probitate morală 
recunoscută, să deţină o funcţie cel puţin egală sau echivalentă cu funcţia contractuală 
vacantă care este scoasă la concurs, să nu fie în situaţii de incompatibilitate sau 
conflicte de interese, să nu fi fost sancţionate disciplinar sau sancţiunea disciplinară 
aplicată să fi fost radiată, în condiţiile legii.

Concursul constă, de regulă, în trei etape succesive:
- selecţia dosarelor de înscriere;
- proba scrisă şi/sau proba practică, în cazul funcţiilor contractuale care 

presupun verificarea abilităţilor practice;
- interviul.
Se pot prezenta la următoarea etapă de concurs doar candidaţii admişi la proba 

precedentă.
Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului, şi a rezultatelor finale 

se face prin menționarea punctajului final al fiecărui candidat şi a sintagmei ,,admis” 
sau ,,respins”, prin afişare la locul desfășurării concursului şi, după caz, pe site-ul 
instituţiei. Comunicarea rezultatelor finale se face într-un termen de maxim trei zile 
lucrătoare de la susţinerea ultimei probe.

La punctaje egale, are prioritate candidatul care a obținut punctajul cel 
mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, candidații vor fi din nou 
intervievați, în urma acestui interviu fiind aleşi cei care vor fi acceptați. 

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă sau 
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interviu/proba practică, candidaţii nemulţumiţi de rezultate pot face contestaţie, în 
termen de cel mult 48 de ore de la afişarea rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din 
acest drept.

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul 
autorităţii sau instituţiei organizatoare a concursului, imediat după soluționarea 
contestațiilor. Candidatul nemulțumit de soluționarea contestației se poate adresa 
instanței de contencios administrativ, în condiţiile legii.

Candidaţii declaraţi admişi sunt obligaţi să se prezinte la post în termen de 
maximum 15 zile de la data afişării. Prin excepţie, în urma formulării unei cereri 
motivate, cadidatul declarat admis poate solicita în termen de 3 zile lucrătoare de la 
afişarea rezultatului final al concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care 
nu poate depăşi 30 de zile de la aceeaşi dată.

În cazul neprezentării la post la termenul stabilit şi fără nici o înştiinţare, 
postul este declarat vacant, urmând să se comunice candidatului care a obţinut nota 
finală imediat inferioară posibilitatea de a se prezenta pentru a putea ocupa postul 
respectiv5.

Legislaţia referitoare la recrutarea şi selectarea funcţionarilor publici pentru 
administraţia publică din România, adică Legea nr. 188/1999 şi Hotărârea de Guvern 
nr. 611/2008, specifică în mod clar criteriile de eligibilitate pentru intrarea în corpul 
funcţionarilor publici. Aceeaşi legislaţie prezintă rolul pe care îl au autorităţile şi 
instituţiile publice în acest proces, implicit rolul compartimentelor de resurse umane 
din cadrul acestora. 

Gestionarea corectă a procesului de recrutare şi selecţie este de o mare 
importanţă astfel încât toţi candidaţii să fie trataţi corect pe parcursul tuturor etapelor 
de evaluare care compun concursul de recrutare.

Obiectivul general al procesului de recrutare şi selecţie din cadrul administraţiei 
publice române constă în identificarea candidaţilor cel mai bine pregătiţi pentru o 
poziţie care să ofere un plus de valoare instituției angajatoare. Procedurile de recrutare 
sunt concepute astfel încât selecţia candidaţilor să fie corectă, transparentă, bazată pe 
criterii obiective. Acest aspect este legat de anumite caracteristici fundamentale ale 
serviciului public, imparţialitatea şi profesionalismul.

Numirea membrilor din comisia de concurs şi din comisia de soluţionare 
a contestaţiilor trebuie să se facă pe baza cunoştinţelor obiective şi relevante ale 
evaluatorilor, criteriile de selecţie şi metodele de evaluare folosite de comisie fiind 
astfel, la rândul lor, obiective, profesioniste şi demne de încredere.

La concurs se pot prezenta persoane din cadrul unităţii, cât şi din afara ei.
Concursul constă în proba scrisă, şi proba orală, interviul, în cazul celor admişi 

la proba scrisă. Există şi posibilitatea unei probe practice, a unei probe de limbă 
străină etc. 

Cei care sunt declarați admiși la concurs, sunt obligați să se prezinte la post în 
5 Ibidem, pp. 271-275.
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termen de 15 zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă a rezultatelor acestuia.
Contestațiile se soluționează de către o comisie de contestații şi, dacă se respinge 

contestația, cel nemulțumit se poate adresa instanței de contencios administrativ.
Pentru ocuparea posturilor de către funcţionari publici se cer: studii de 

specialitate, o anume vechime în specialitatea funcţiei, cunoaşterea unei limbi de 
circulaţie internaţională, cunoştinţe de operare/programare pe calculator, cunoaşterea 
limbii unei minorități naţionale, în localitățile unde această cerinţă este obligatorie. 
De asemenea, este necesar avizul Agenției Naţionale a Funcționarilor Publici pentru 
demararea procedurii de concurs.

La concurs se pot prezenta persoane din cadrul unităţii, cât şi din afara ei. 
Concursul constă în proba scrisă, şi proba orală, interviul, în cazul celor admişi la 
proba scrisă. Există şi posibilitatea unei probe practice, a unei probe de limbă străină 
etc. Cei care sunt declarați admiși la concurs, sunt obligaţi să se prezinte la post, 
așa cum s-a precizat mai sus, în termen de 15 zile calendaristice de la data luării la 
cunoştinţă a rezultatelor acestuia. Contestațiile se soluționează de către o comisie de 
contestaţii şi, dacă se respinge contestația, cel nemulțumit se poate adresa instanței 
de contencios administrativ.

Agenția Naţională a Funcționarilor Publici este unul dintre actorii principali 
în procesul de recrutare şi selecție, sarcinile sale în acest domeniu fiind multiple: să 
organizeze concursul, să ofere avizul pentru desfăşurarea concursului, să primească 
înștiințare în acest sens, în funcţie de natura poziţiei de funcționar public scoasă 
la concurs, să elaboreze planul anual centralizat de ocupare a funcţiilor publice şi, 
în general, să se ocupe de gestionarea funcţiilor publice din administraţia publică 
română. Recrutarea şi selectarea se bazează pe o strânsă colaborare între Agenţie 
şi instituţia recrutoare, fiind necesar ca ambele părţi să cunoască în detaliu şi să 
parcurgă în mod corect, transparent şi complet etapele prevăzute de lege.

Recrutarea şi selecţia sunt două etape distincte ale procesului prin care o 
organizaţie identifică şi atrage un număr mai mare de candidați pentru un post nou 
sau vacant cu scopul de a angaja pe cel mai bun dintre candidați pe postul respectiv.

Scopul activităţii de recrutare este să atragă un număr cât mai mare de angajaţi 
potenţial corespunzători, care să solicite posturile vacante din instituţie. Este un 
proces de comunicare în cadrul căruia instituţia se prezintă pe sine mediului exterior.

Scopul procesului de selecţie este să se evalueze candidaţii din punct de vedere 
al compatibilităţii acestora cu poziţia şi organizaţia, precum şi să se prognozeze 
performanţa acestora în cadrul postului şi al instituţiei. Procesul urmăreşte să 
identifice solicitantul cel mai potrivit, acesta dorind să accepte numirea.

Deciziile cu privire la selectare se numără printre deciziile cele mai importante 
ale unei instituţii. Ele pot crea noi oportunităţi prin aducerea de oameni, cunoştinţe 
şi atitudini noi în instituţie. De asemenea, ele pot oferi personalului existent noi 
provocări, de exemplu prin oportunităţi de promovare. În plus, reprezintă o investiție 
pe termen lung de capital uman la dispoziţia instituţiei. În cazul unui nivel ridicat de 
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siguranţă, deciziile eronate pot fi greu şi costisitor de corectat.
Politica de recrutare a personalului în administraţia publică are la bază anumite 

principii : 
- deschidere şi transparenţă – procesul de recrutare şi selecţie trebuie să fie 

transparent, iar posturile trebuie anunţate deschis tuturor candidaţilor calificaţi, 
şansele egale trebuie să fie evidente şi respectate; într-un sistem de servicii publice 
de ,,carieră”, posturile vacante la nivel de admitere în instituţie sunt anunţate extern; 
posturile vacante la niveluri mai înalte în aceeaşi instituţie sunt anunţate intern şi 
ocupate prin promovare; într-un sistem de ,,funcţii”, toate posturile vacante sunt 
anunţate extern;

- numire pe merit – tuturor candidaţilor li se oferă şansa de a-şi prezenta 
cunoştinţele şi experienţa în acelaşi mod; compararea candidaţilor se face sistematic 
şi corect, iar decizia se ia în funcţie de un set de criterii prestabilite; este numit 
candidatul cu meritul cel mai mare;

- nediscriminare – procedurile de recrutare/selectare nu trebuie să facă 
discriminări pe bază de sex, rasă, religie, convingeri politice sau handicap; pentru 
posturile din domeniul serviciilor publice există adesea o restricţie legată de 
naţionalitate şi uneori o limită de vârstă minimă/maximă; în multe ţări există în 
prezent o legislaţie împotriva discriminării legate de vârstă.

Recrutarea poate fi centralizată sau descentralizată, în funcţie de tipul şi 
mărimea instituţiei; în cadrul administraţiei publice se întâlnesc ambele sisteme6.

3. Etapele procesului de recrutare

Recrutarea şi selecția personalului au o mare importanţă pentru bunul mers 
al activităţii unei instituţii, organizaţii etc. De aceea, această etapă conţine mai multe 
faze: 

- necesitatea înfiinţării unui nou post – funcţie publică sau funcţie contractuală, 
se diferenţiază astfel procesele de recrutare şi selecţie, în următorul mod: 

- funcţionar public – funcţionarii publici sunt încadraţi în funcţia publică, cf. 
Legii nr. 188/1999, republicată 2, pe baza actului administrativ de numire care are 
formă scrisă şi trebuie să conţină temeiul legal al numirii, numele funcţionarului 
public, denumirea funcţiei publice, data de la care urmează să exercite funcţia 
publică, drepturile salariale, precum şi locul de desfăşurare a activităţii;

- personal contractual – personalul contractual este angajat, conform Codului 
muncii, pe baza unui contract individual de muncă pe durată (ne)determinată prin act 
administrativ care are formă scrisă şi trebuie să conţină: temeiul legal al angajării, 
numele, denumirea postului, data de la care trebuie să exercite funcţia, drepturile 
salariale, precum şi locul de desfăşurare a activităţii.

6 Ibidem pp. 271-275.
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4. Analiza postului

- întocmirea fişei postului – aceasta trebuie să fie disponibilă şi inclusă în 
proiectul de anunţ; gradul de detaliere a fişei postului depinde de nivelul postului, 
dar fișa trebuie să indice scopul şi contextul instituţional; fişa postului stă la baza 
elaborării specificațiilor referitoare la persoană (profilul persoanei ideale) care poate 
asigura îndeplinirea tuturor obiectivelor postului;

- condiţiile serviciului – trebuie indicate salariul şi alţi termeni şi condiţii de 
serviciu, cu precizarea clară a opţiunilor şi limitărilor; de exemplu, unele posturi pot 
fi disponibile în sistem de jumătate de normă;

- conturarea specificaţiilor de personal – profilul candidatului ideal – 
departamentul de recrutare trebuie să pună la dispoziţia serviciului de resurse umane 
,,specificaţia referitoare la persoană”, în care se precizează cunoştinţele, experienţa, 
atitudinile pe care trebuie să le aibă candidatul admis;

- redactarea şi afişarea anunţului de angajare – serviciul de resurse umane 
anunţă, de obicei, postul vacant, fie intern, fie extern; presa, ziarele de profil, 
agenţiile de angajare şi punctele comerciale ale comunităţii pot fi metode de anunţare 
a posturilor vacante; de obicei, există o procedură internă pentru comunicarea 
posturilor vacante;

- informaţii pentru candidaţii potenţiali – toţi candidaţii potenţiali trebuie să 
ştie de unde să obţină informaţiile relevante şi ce informaţii sunt disponibile; punctele 
de contact trebuie să fie clar precizate, disponibile şi să cuprindă informaţii adecvate; 

- pregătirea pentru selecţia candidaţilor – procesul de selectare începe 
după termenul final de depunere a solicitărilor, persoanele implicate în procesul de 
selectare, fie de la prima triere, fie de la intervievare, trebuie să cunoască tehnicile de 
selectare şi procedurile şi cerinţele legale7.

5. Etapele procesului de selecţie

Principalul obiectiv al procesului de selecţie este acela de a ajuta instituţia 
la luarea deciziilor cu privire la solicitanţii individuali ale căror caracteristici s-au 
potrivit cel mai bine cerinţelor. Orice proces de selecţie presupune respingerea 
unor candidaţi, iar cei respinşi trebuie să simtă că au fost trataţi echitabil, corect şi 
politicos, mai ales pentru că pot exista contestaţii cu privire la neselectare, în special 
dacă procesul se referă la promovare, şi nu la recrutare.

Metode de selecţie: există mai multe tehnici, scopul acestora trebuie să fie 
reducerea nesiguranţei în efectuarea numirilor. De aceea, specificaţiile referitoare 
la persoană, vor fi folosite în această etapă, drept criterii pentru a verifica gradul de 
compatibilitate între unitate şi individ. De asemenea, oricare dintre metode trebuie 
să genereze informaţii care să ajute la pronosticarea performanţei în activitate a 
7 Ibidem pp. 271-275.
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solicitanţilor şi să fie eficientă în acelaşi timp. 
Metode utilizate, de obicei:
- formulare de solicitare – avantajul utilizării formularelor constă în faptul 

că informaţiile privind candidaţii apar într-un format standardizat; fiecare candidat 
completează toate secţiunile formularului, facilitând compararea; formularele sunt 
utile şi în etapele iniţiale ale procesului: în cazul în care numărul solicitanţilor trebuie 
redus considerabil, poate avea loc o triere;

- curriculum vitae – cv este prezentarea făcută de candidaţi propriei experienţe 
de muncă/educaţii în vederea solicitării unui post; de obicei, un cv furnizează 
informaţii referitoare la: datele de contactare, vârstă, stare civilă, experienţă în 
activitate, calificare profesională şi studii;

- concursuri şi teste – la recrutare se folosesc şi testele psihologice/psihometrice; 
acestea pot fi utile la selectarea pentru posturi bine definite; cu cât specificația este 
mai generală, cu atât este mai dificil să se pronosticheze performanța în post din 
aceste teste; testele sunt, de obicei, validate pentru scopul pentru care au fost create 
şi au nevoie de un specialist pentru a fi aplicate;

- interviul în vederea selectării – fiecare candidat este examinat separat, iar 
numărul intervievatorilor poate varia de la 1(unu) la o comisie; în administraţia 
publică există o comisie de intervievare; 

- examenul – în conformitate cu dispozițiile art. 30 alin. (3) din Codul muncii, 
examenul se practică, de regulă, în loc de concurs, atunci când pentru aceeaşi funcţie/
post se prezintă un singur candidat. Aceleaşi norme legale se aplică şi în cazul 
examenului susţinut în sectorul bugetar. În sectorul privat se aplică normele interne 
ale angajatorului8.

8 Ibidem pp. 276-278.
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UNIVERS ECONOMICO-FINANCIAR

POSIBILITĂŢI DE PERFECŢIONARE 
A SISTEMULUI INFORMAŢIONAL 

FINACIAR-CONTABIL PRIN 
UTILIZAREA INDICATORILOR DE 

PILOTAJ ŞI A TABLOULUI DE BORD
                                

Prof. univ. dr. Victor MUNTEANU1

Lector univ.dr.  Alice ȚÎNȚĂ2

Rezumat

În condiţiile existenţei economiei de piaţă, practica managementului 
în entitaţile economice subliniază importanţa complementarităţii între 
management, decizie şi sistemul informaţional, cel din urmă depinzând de 
acurateţea şi fiabilitatea informaţiilor furnizate de sistemul financiar-contabil, 
componente de bază ale fluxurilor informaţionale necesare utilizatorilor 
interni şi externi ai entității. 

Sistemul informaţional financiar-contabil asigură informaţiile 
necesare fudamentării deciziilor, furnizând toate datele care reflectă gradul 
de realizare a obiectivelor la anumite perioade.

Indicatorii de pilotaj sunt identificaţi în scopul măsurării realizarii 
obiectivelor în vederea facilitării adoptarii deciziilor manageriale care conduc 
la creşterea performanţelor şi reprezintă rapoarte ce permit compararea 
realizărilor cu obiectivele din strategii sau cu alte referinţe. Indicatorii de 
pilotaj privesc activităţile şi resursele aferente produsului şi se referă la o 
variabila considerată esenţială pentru realizarea obiectivului factor-cheie de 
succes.

Contabilitatea financiară reprezintă sursa de informaţii pentru 
determinarea poziţiei şi a performanței entităţii, iar contabilitatea de gestiune 
constituie una dintre cele mai importante surse de informaţii privind imaginea 
detaliată a fiecarei activităţi.

Considerat ca un răspuns la insuficienţa contabilităţii generale pentru 
fundamentarea deciziilor curente de gestiune, luate de manageri, tabloul 
de bord, este, deopotrivă, un instrument de pilotaj dar şi un instrument 
managerial, la nivelul entităţii. Dacă se prezintă sub forma tabloului de 

1  Prof.univ.dr., Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”; a2c_vm@yahoo.com;
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bord prospectiv (echilibrat), specializat sau Benchmarking, acesta este 
elaborat după o metodologie riguroasă: determinarea obiectivelor ce trebuie 
cuantificate, stabilirea unui plan de acţiune, identificarea indicatorilor de 
performanţă.

Cuvinte cheie: sistem informaţional financiar-contabil, indicatori de pilotaj, 
tablou de bord, management, decizie.

1. Introducere.

Sistemul informaţional financiar-contabil asigură informaţiile necesare 
fudamentării deciziilor, furnizând toate datele care reflectă gradul de 

realizare a obiectivelor la anumite perioade.
Indicatorii de pilotaj sunt identificaţi în scopul măsurării realizarii 

obiectivelor în vederea facilitării adoptarii deciziilor manageriale care conduc la 
creşterea performanţelor şi reprezintă rapoarte ce permit compararea realizărilor cu 
obiectivele din strategii sau cu alte referinţe. Indicatorii de pilotaj privesc activităţile 
şi resursele aferente produsului şi se referă la o variabilă considerată esenţială pentru 
realizarea obiectivului factor-cheie de succes.

Contabilitatea financiară reprezintă sursa de informaţii pentru determinarea 
poziţiei şi a performanței entității, iar contabilitatea de gestiune constituie una dintre 
cele mai importante surse de informaţii privind imaginea detaliată a fiecarei activităţi.

Considerat ca un răspuns la insuficienţa contabilităţii generale pentru 
fundamentarea deciziilor curente de gestiune, luate de manageri, tabloul de bord, 
este, deopotrivă, un instrument de pilotaj dar şi un instrument managerial, la nivelul 
entităţii.  Dacă se prezintă sub forma tabloului de bord prospectiv (echilibrat), 
specializat sau Benchmarking, acesta este elaborat dupa o metodologie riguroasă: 
determinarea obiectivelor ce trebuie cuantificate, stabilirea unui plan de acţiune, 
identificarea indicatorilor de performanţă.

2. Metodologia cercetării

Cercetarea are la bază un studiu empiric. Pornind de la analiza ideilor din 
publicaţiile de specialitate, existente în acest domeniu, a gradului în care acestea se 
aliniază actualelor cerinţe europene şi internaţionale, sunt identificate posibilităţile 
de perfecţionare a sistemului informaţional financiar-contabil prin utilizarea 
indicatorilor de pilotaj şi a tabloului de bord, fiind emise şi unele noi consideraţii cu 
privire la complementaritatea ce trebuie să persiste între managementul, decizia şi 
sistemul informaţional financiar-contabil al entităţii.

3. Indicatorii de pilotaj - baza întocmirii tabloului de bord
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Reprezentarea duală a realităţii informaţiei contabile în sistemul informaţional 
contabil, redă pe de o parte, imaginea entitaţii în exterior prin contabilitatea generală 
sau financiară, iar pe de altă parte redă procesele interne prin contabilitatea de 
gestiune.

Sistemul informaţional financiar – contabil asigură informaţiile necesare 
fundamentării deciziilor, furnizând toate datele care reflectă gradul de realizare a 
obiectivelor la anumite perioade. Deasemenea, asigură cunoaşterea permanentă a 
proceselor economice din cadrul entitaţii. 

Indicatorii de pilotaj sunt identificaţi în scopul măsurării realizării obiectivelor 
în vederea facilitării adoptării deciziilor manageriale (pentru eficientizarea 
activităţilor desfăşurate în cadrul unei entitaţii) ce conduc la creşterea performanţelor 
şi reprezintă rapoarte ce permit compararea realizărilor cu obiectivele din strategii 
sau cu alte referinţe (norme, standarde, rapoarte).

4. Indicatorii – date necesare pentru cunoaşterea performanţei

Alegerea indicatorilor caracteristici pentru elaborarea tabloului de bord ca 
instrument de sinteză trebuie să permită acţiunea, iar pentru atingerea eficacităţii 
trebuie să conţină indicatori caracteristici într-un număr limitat. Pentru limitarea 
numărului indicatorilor, tabloul de bord trebuie sa conţină numai acele informaţii 
care sunt susceptibile să genereze decizii de gestiune pe termen scurt corespunzatoare 
punctelor cheie din gestiunea entitaţii. 

Indicatorii sunt elemente sau un ansamblu de elemente de informare, 
reprezentativ în raport cu o preocupare sau un obiectiv, rezultat din măsurarea 
tangibilă sau observarea unei stări, a unui fenomen sau a unei realizări.

Indicatorii utilizaţi pentru măsurarea unui rezultat nu sunt statici, schimbându-
se de la un tip de entitate la alta şi de la o perioadă la alta. 

Pentru a asigura calităţile unui instrument de măsurare, indicatorii trebuie să 
îndeplinească anumite caracteristici, respectiv să fie fideli şi obiectivi, să varieze ca 
fenomenul supus măsurării, să aibă semnificaţie identică în timp şi spaţiu, să poată 
fi obţinuţi în mod rapid şi să fie cumulabili în momentul trecerii la un nivel ierarhic 
superior.

5. Contabilitatea financiară şi contabilitatea de gestiune: surse de culegere 
a informaţiilor pentru indicatorii de pilotaj

Resursele informaţionale se regăsesc în băncile de date interne pe care le deţine 
entitatea şi sunt administrate atât în folosul personalului său cât şi cel al entitaţii în 
sine. Aceste resurse sunt caracterizate prin:� „adecvarea la aşteptările solicitanţilor; 
forţa de incitare la acţiune; posibilitatea exploatării conţinutului; importanţa în 
volum; bogăţia de conţinut (informaţii numite ”albe, gri şi negre”); disponibilitatea; 
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accesibilitatea; confidenţialitate; gradul de învechire; posibilitatea de reactualizare 
etc..”

Contabilitatea financiară – sursă de informaţii pentru determinarea poziţiei 
şi performanţei organizaţiei - Potrivit cadrului general conceptual IASB, obiectivele 
situaţiilor financiare constau în furnizarea de informaţii care să fie utile în luarea 
deciziilor. Pentru activitatea managerială cele mai reprezentative informaţii se 
regăsesc în bilanţ, contul de profit şi pierdere şi tabloul fluxurilor de trezorerie. 

Contabilitatea de gestiune  – imagine detaliată a fiecărei activităţi, constituie 
una dintre cele mai importante surse de informaţii privind activitatea economică 
atât la nivelul entitaţiilor cât şi la cel al economiei naţionale. Având în vedere 
importanţa informaţiilor furnizate de contabilitatea de gestiune se impune necesitatea 
implementării la nivelul acesteia a unor variante evoluate care să permită obţinerea 
de informaţii contabile cu o acurateţe mărită, favorizând apariaţia unor noi sisteme 
informaţionale adaptate la nivelul utilizatorilor interni.

Contabilitatea de gestiune este orientată cu precădere spre furnizarea de 
informaţii managerilor, pliându-se pe cele trei funcţii cheie ale managementului 
astfel: planificare, organizare şi control.

Obiectivele de bază ale contabilităţii de gestiune sunt: 
l Calculul costurilor diferitelor produse, lucrări şi servicii ale organizaţiei 

astfel încât să permită stabilirea preţurilor de vânzare, obiectiv prioritar în cazul unei 
gestiuni previzionale;

l Evaluarea elementelor de stocuri, operaţiune ce permite cunoaşterea 
costurilor produselor stocabile, pentru a putea fi reprezentate în bilanţ;

l Introducerea controlului de gestiune prin asigurarea unui Tablou de bord în 
care managerul doreşte să i se ilustreze indicatorii privind punctele cheie ale gestiunii, 
altele decât rentabilitatea organizaţiei după cum urmează: urmărirea cheltuielilor 
financiare şi a celor generale de administraţie; lipsa de dinanism a direcţiei comerciale, 
datorită unei repartizări a sarcinilor deficitară; calitatea activităţii de întreţinere a 
parcului de maşini.

Pentru realizarea procesului de conducere managerul entitaţii trebuie să 
dispună de instrumente cât mai facile în vederea şi adoptarea deciziilor pe termen 
scurt, mediu sau lung. Un segment important al acestor instrumente îl constituie 
calculaţia costurilor a căror natură şi calitate influenţează în mod direct valoarea 
deciziilor.

„Contabilitatea de gestiune şi contabilitatea financiară presupun o legătură 
intrinsecă ... prin faptul că cheltuielile pe elemente primare înregistrate în debitul 
conturilor din clasa 6 „Conturi de cheltuieli” ale contabilităţii financiare se regăsesc 
desfăşurate pe articole de calculaţie în debitul conturilor din grupa 92 „Conturi de 
calculaţie” a contabilităţii de gestiune.”2

Orice operaţiune înregistrată în Registrul-jurnal al contabilităţii financiare 
2  Lector univ.dr., Universitatea Româno-Americană; alicetinta@yahoo.com;
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trebuie să se regăsească cu aceeaşi valoare în Registrul-jurnal al contabilităţii de 
gestiune şi în conturile sintetice şi analitice ale acesteia. Orice operaţiune înregistrată 
în contabilitatea de gestiune trebuie să ajungă la centrul de cost căruia acesta 
îi aparţine. Orice articol contabil trebuie să fie însoţit de codul centrului de cost. 
Contarea şi preluarea documentului contabil în Registrul-jurnal se realizează prin 
specificarea contului debitor al contabilităţii de gestiune, iar contul creditor este 
întotdeauna acelaşi, contul 901 „Decontări interne privind cheltuielile”.

Înregistrarea cheltuielilor în contabilitatea de gestiune se face simultan cu 
înregistrarea din contabilitatea financiară pe baza aceloraşi documente sau pe baza 
unor documente centralizatoare, cu deosebire că datele se vor prelua după criterii 
proprii. Cheltuielile de exploatare şi, în anumite cazuri, cheltuielile cu dobânzile 
preluate din contabilitatea financiară se vor regăsi în contabilitatea de gestiune fie în 
costul bunurilor, fie în costul perioadei.

Retratarea cheltuielilor de producţie este o etapă obligatorie în vederea obţinerii 
unor costuri care să reprezinte expresia economică a condiţiilor de exploatare ale 
organizaţiei.

Legătura dintre contabilitatea financiară şi contabilitatea de gestiune şi 
„retratările” efectuate cheltuielilor din contabilitatea financiară pentru a obţine 
cheltuieli încorporabile în contabilitatea de gestiune este prezentată schematic în 
tabelul de mai jos:3

3  Niculescu M., Lavalette G., Strategii de creştere, Editura Economică, Bucureşti 1999,  pg. 54.

CONTABILITATEA FINANCIARĂ   CONTABILITATEA ANALITICĂ 
  Diferenţe de 

încorporat 
(+) 

Cheltuieli 
supletive 

C
he

ltu
ie

li 
în

co
rp

or
ab

ile
 

G
ru

pa
 9

2 
„C

on
tu

ri
 d

e 
ca

lc
ul

aţ
ie

” 
92

1,
 

92
2,

 9
23

, 9
24

, 9
25

 
 

C
O

ST
U

R
I 

G
ru

pa
 9

3 
„ 

C
os

tu
l p

ro
du

cţ
ie

i”
 9

31
, 9

33
 

Grupa 60 „Cheltuieli privind stocurile” 
Grupa 61 „Cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de 
terţi” 
Grupa 62 „Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi” 
Grupa 63 „Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte 
asimilate” 
Grupa 64 „Cheltuieli cu personalul” 
Grupa 65 „Alte cheltuieli de exploatare” 
Contul 666 „Cheltuieli privind dobânzile”, pentru 
dobânda la capitalul împrumutat pentru finanţarea 
achiziţiei, construcţiei sau producţiei de active cu ciclu 
lung de fabricaţie. 

   
 
 
 
 

Cheltuieli curente 
încorporabile 

 

Grupa 66 „Cheltuieli financiare”(excepţie contul 666 
 
Grupa 68 „Cheltuieli cu amortizările, provizioane şi 
ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare” 
(excepţie conturile 6811, 6812) 
Grupa 69 „Cheltuieli cu impozitul pe profit şi alte 
impozite” 

C
he

ltu
ie

li 
ne

în
co

rp
or

ab
il

e 

 
 
 
 

Diferenţe de 
încorporat 

(-) 

     

Contul 6811 „Cheltuieli de exploatare privind amortizarea 
imobilizărilor” 
Contul 6812 „Cheltuieli de exploatare privind 
provizioanele” 

   
Cheltuieli cu 

uzura 

C
he

ltu
ie

li 
în

co
rp

or
ab

ile
 

G
ru

pa
 9

2 
„C

on
tu

ri
 d

e 
ca

lc
ul

aţ
ie

” 
92

1,
 9

22
, 9

23
, 

92
4,

 9
25

 

 

C
O

ST
U

R
I 

G
ru

pa
 9

3 
„ 

C
os

tu
l p

ro
du

cţ
ie

i”
 

93
1,

 9
33

    
 

Diferenţe de 
încorporat 

(+) 

  

 

UNIVERS ECONOMICO-FINANCIAR



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(23)/201544

Punctul de plecare în contabilitatea de gestiune îl reprezintă preluarea din 
contabilitatea financiară a cheltuielilor de exploatare care vor fi analizate împreună 
cu veniturile de exploatare. 

În fond, nu există două contabilităţi, ci este vorba de două forme de aplicare ale 
aceleiaşi tehnici care îşi propun să furnizeze informaţii diferite astfel: contabilitatea 
financiară – pentru utilizatori externi iar contabilitatea de gestiune – pentru utilizatori 
interni.

Un alt aspect care trebuie avut în vedere când ne referim la relaţia dintre 
contabilitatea de gestiune şi contabilitatea financiară este orizontul de timp luat în 
considerare. Astfel, contabilitatea financiară a fost concepută şi proiectată ca fiind 
ritmată pe durata unui exerciţiu financiar (anul calendaristic). Contabilitatea de 
gestiune este astfel concepută încât să determine costurile, veniturile şi rezultatul 
unui ciclu de exploatare (1 lună, mai multe luni, peste 1 an).

Contabilitatea financiară are adoptat un limbaj normalizat adaptat cerinţelor 
directivelor europene şi standardelor europene asigurând un limbaj internaţional 
normalizat în domeniul afacerilor. Contabilitatea de gestiune adoptă un limbaj 
apropiat de cel tehnic şi familiar celor din interiorul organizaţiilor pentru că se referă 
la costurile generate de diferite faze de fabricaţie astfel că vocabularul este mai precis 
şi de natură tehnică.

Contabilitatea financiară  urmăreşte cheltuielile şi veniturile după natura lor, 
pe feluri de cheltuieli şi venituri, iar contabilitatea de gestiune urmăreşte cheltuielile 
şi veniturile după destinaţie, pe activităţi, pe secţii, pe faze de fabricaţie, pe centre de 
cost, pe centre de profit etc..

Contabilitatea financiară tinde să analizeze fluxurile dintre entitate şi exteriorul 
acesteia, iar contabilitatea de gestiune analizează fluxurile interne în vederea 
determinării costurilor producţiei.

Contabilitatea de gestiune furnizează date care vin să completeze informaţiile 
din contabilitatea financiară şi ele se adresează exclusiv managerilor ca beneficiari 
interni de date având ca finalitate furnizarea informaţiilor necesare luării deciziilor 
de către manageri atingând în fond două scopuri şi anume: calcularea costurilor şi 
influenţarea comportamentului celor care pot acţiona asupra costurilor. Comparaţia 
între Contabilitatea financiară şi Contabilitatea de gestiune4 se face pe baza 
următoarelor criterii:

4  Briciu, S. 2006, Contabilitatea Managerială, Editura Economică, Bucureşti, 2006, p. 30.
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Criterii de 
compariaţie

Contabilitatea 
Financiară

Contabilitatea de 
Gestiune

1. Prevăzută de lege Obligatorie Obligatorie

2. Viziunea 
întreprinderii Globală Detaliată

3. Orizont Trecut Prezent şi viitor

4. Specificul sistemului 
informaţional

Sistem de comunicare 
financiară externă

Sistem informaţional de 
gestiune internă

5.

Obiectivul major Imagine fidelă legală şi 
reglementată

Mijloc de supraveghere 
şi pilotaj intern (tablou 

de bord)

6. Natura fluxurilor 
patrimoniale Externă Internă

7. Documente de bază Externe Interne şi externe

8. Clasificarea 
cheltuielilor După natură După destinaţie

9. Scopul urmărit Financiare Economice

10. Reguli Rigide şi normative Suple şi evolutive

11. Utilizări Terţi şi conducere Toţi responsabilii

12. Natura informaţiei Precisă, certificată, 
oficială

Rapidă, pertinentă, 
semnificativă

Contabilitatea financiară trebuie să asigure înregistrarea cronologică şi 
sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia 
financiară, performanţa financiară şi fluxurile de trezorerie, atât pentru cerinţele 
interne ale acestora, cât şi în relaţiile cu investitorii prezenţi şi potenţiali, creditorii 
financiari şi comerciali, clienţii, instituţiile publice şi alţi utilizatori. 

Contabilitatea de gestiune oferă o imagine detaliată a fiecărei activităţi şi 
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are următoarele obiective principale: înregistrarea operaţiunilor privind colectarea 
şi repartizarea cheltuielilor pe destinaţii, respectiv, pe activităţi, secţii, faze de 
fabricaţie, centre de costuri, centre de profit, după caz, precum şi calculul costului 
de achiziţie, de producţie, de prelucrare al bunurilor intrate, obţinute, lucrărilor 
executate, serviciilor prestate, producţiei în curs de execuţie, imobilizărilor în curs 
etc., din unităţile comerciale, prestatoare de servicii, financiare şi alte domenii de 
activitate.5

Institutul Contabilităţii de Gestiune american defineşte contabilitatea de 
gestiune astfel: „Procesul de identificare, colectare, analiză, prelucrare, interpretare 
şi transmitere a informaţiilor financiare şi nefinanciare utilizate de manageri pentru 
realizarea funcţiilor de planificare, evaluare şi control în cadrul entităţii şi pentru 
asigurarea utilizării şi evidenţierii corespunzătoare a resurselor acesteia.” În literatura 
de specialitate comparaţia între contabilitatea financiară şi contabilitatea de gestiune 
din prisma celor patru criterii se prezintă astfel:6

Contabilitatea financiară Contabilitatea de gestiune

Informaţii precise şi riguroase Informaţii aproximative

Informaţii tardive Informaţii rapide

Informaţii legale şi de gestiune Obligaţii de gestiune

Documente de bază interne externe:
- factură
- state de salarii
- extras de cont etc..

Documente de bază doar interne:
- bon de consum
- bon de predare – transfer – 

restituire
- fişă limită de consum etc..

Obiective:
- financiare
- economice
- fiscale etc..

Obiective doar economice:
- previziuni
- control de gestiune
- decizii economice.

Analiza cheltuielilor de producţie după natura 
economică:

- 60 „ cheltuieli privind stocurile”
.
- 69 „ cheltuieli cu impozitul pe profit şi 
alte impozite”

Analiza cheltuielilor de producţie după 
destinaţie:

- pentru o funcţie economică
- pentru produse, lucrări servicii
- pe centre de responsabilitate
- pentru un lot de produse etc..

Informaţii valorice (monetare, băneşti) Informaţii valorice, dar şi în mărimi 
fizice.

5  Budugan D., Berheci I., Georgescu I., Beţianu L., “Contabilitate de Gestiune”, Editura CECCAR, Bucureşti, 
2007.
6  Ibidem, p. 26 
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Contabilitatea financiară este puternic formalizată şi obligatorie pentru toate 
entităţile economice, este reglmentată atât de legi şi principii cât şi de norme şi 
recomandări internaţionale. Contabilitatea de gestiune este obligatorie dar trebuie 
să fie adaptată la specificul activităţii. Alături de valori monetare, ea integrează 
numeroase mărimi cantitative necesare a fi analizate.

Deasemenea, am prezentat complementaritatea între informaţiile furnizate 
de contabilitatea financiară şi contabilitatea de gestiune, privită pe de-o parte din 
perspectiva relaţiilor dintre contabilitatea financiară şi contabilitatea de gestiune 
iar pe de altă parte abordată din perspectiva comparabilităţii între contabilitatea 
financiară şi contabilitatea de gestiune.

6. Rolul şi locul indicatorilor de pilotaj în strategia de dezvoltare a 
organizaţiei

Indicatorii de pilotaj sunt identificaţi în scopul măsurării realizării obiectivelor 
în vederea facilitării adoptării deciziilor manageriale (pentru eficientizarea activităţilor 
desfăşurate în cadrul unei entităţi) ce conduc la creşterea performanţelor organizaţiei.

Performanţele fiecărei activităţi desfăşurate în cadrul organizaţiei sunt evaluate 
prin indicatorii specifici identificați, indicatori ai căror evoluţii sunt comparate cu 
obiectivele stabilite prin strategii, norme, standard sau rezultate anterioare.

Evaluarea performanțelor se face pentru activităţile reprezentative, activităţi 
care pot fi grupate în procese, asociindu-se fiecăruia:

l Indicatori ai proceselor care măsoară performanţele unui ansamblu de 
activităţi legate între ele printr-un rezultat identificabil şi măsurabil;

l Indicatori ai activităţilor proiectaţi pentru urmărirea performanţelor 
activităţilor. 

Indicatorii de pilotaj privesc activităţile şi resursele aferente produsului şi se 
referă la o variabilă considerată esenţială pentru realizarea obiectivului: factor-cheie 
de succes.7

Pentru conceperea şi punerea în practică a stratgiei de dezvoltarea a unei 
organizaţii se combină următoarele tipuri de procese: procesul de diagnostic, procesul 
de concepere şi procesul managerial. Punerea în practică a strategiei de dezvoltare a 
unei organizaţii şi interdependenţa dintre tipurile de procese între care se realizează  
mixuri sunt prezentate în schema de mai jos.

7  Jianu I., Tablourile de bord în măsurarea şi gestionarea performanţei întreprinderii, Contabilitatea, expertiza şi 
auditul afacerilor, nr. 4/2006.
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Strategia de dezvoltare a entitatii– „Strategia: procesul sistemic interactiv de 
dezvoltare”8

Srategia – „mixează şi optimizează resursele pentru a atinge un obiectiv în 
progres”9, însă în acelaşi timp se manifestă şi prin faptul că reprezintă o sursă de 
valoare a organizaţiei.

Determinarea indicatorilor de performanţă este adesea o provocare, luând în 
8  Niculescu M., Lavalette G., Strategii de creştere, Editura Economică, Bucureşti 1999,  pg. 67.
9  Niculescu M., Lavalette G., Strategii de creştere, Editura Economică, Bucureşti 1999,  pg. 66.
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calcul următoarele aspecte:
l Definiţia corectă a misiunii centrului de responsabilitate pe care dorim să îl 

controlăm;
l Extragerea elementelor cheie (acelea pentru care se aşteaptă performanţe);
l Formularea parametrilor care permit caracterizarea acestor elemente cheie;
l Identificare indicatorilor de performanţă. 

Indicatorii incluşi în tabloul de bord pot lua forma unor deviaţii, rate sau 
grafice. Prezentarea tabloului de bord în diverse modalităţi nu poate fi separată de 
procesul utilizării, fără de care aceasta nu ar avea nici un sens. Indicatorii utilizaţi 
pentru construcţia Tabloului de bord se pot clasifica ca în Tabelul  următor:

A. Obiectivul diagnosticului financiar: măsurarea performanţelor financiare

a) Indicatori de activitate

Cifra de afaceri (CA)
Producţia vândută + Venituri din vânzarea 
mărfurilor + Venituri din subvenţii de exploatare 
aferente cifrei de afaceri nete

Producţia exerciţiului (Qex) Producţia vândută + Producţia stocată + Producţia 
imobilizată

Valoarea adăugată (VA) Producţia exerciţiului – Consumuri intermediare

Ratele valorii adăugate (%):
Rata de remunerare a statului (Rs) = (Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 

/ VA)*100
Rata de remunarare a capitalului tehnic (Rk) = [(Amortizare + Provizioane) 

/ VA]*100
Rata de remunerare a întrprinderii (Ri) = (Autofinanţare / VA)*100

b) Indicatori de rentabilitate

Rezultatul exploatării (RE) Venituri din exploatare – Cheltuieli din exploatare

Rate de rentabilitate „potenţiale” (%):
Rata rentabilităţii comerciale „potenţială” (Rcp) = RE / CAn*100
Rata rentabilităţii capitalului investit „potenţială” (Rinvs. p) = RE / Ci*100
Rata rentabilităţii resurselor consumate „potenţială” (Rrc. p) = RE / 

ChE*100
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Fluxul de trezorerie din 
exploatare (FTE) Încasări din exploatare – Cheltuieli din exploatare

Rate de rentabilitate efective (%):
Rata rentabilităţii comerciale „efectivă” (Rce) = FTE / CAn*100
Rata rentabilităţii capitalului investit „efectivă” (Rinvs. e) = FTE / Ci*100
Rata rentabilităţii resurselor consumate „efectivă” (Rrc. e) = FTE / 

ChE*100

Rezultatul net al exerciţiului 
(Rex) Rezultatul brut al exerciţiului – Impozitul pe profit

Rate de rentabilitate „potenţiale” (%):
Rata rentabilităţii economice „potenţială” (Recp) = Rex / At*100
Rata rentabilităţii financiare „potenţială” (Rfp) = Rex / Cpr*100

Fluxul de trezorerie global 
(FTG) Încasări totale – Plăţi totale

Rate de rentabilitate „efective” (%):
Rata rentabilităţii economice „efectivă” (Rec.e) = FTG / At*100
Rata rentabilităţii financiare „efectivă” (Rfe) = FTG / Cpr*100

B. Obiectivul diagnosticului financiar: aprecierea echilibrului financiar şi a riscului 
de faliment

Fondul de rulment net global 
(FRGN) Pasive stabile – Active stabile

Rata de acoperire a NFR din 
FRGN (R) FRGN / NFR*100

Nevoia de fond de rulment 
(NFR) Active ciclice – Pasive ciclice

Rate de gestiune a NFR (zile):
Durata de rotaţie a creanţelor comerciale (Dcr) = Creanţe comerciale / 

Can(inclusiv TVA)*360
Durata de rotaţie a datoriilor comerciale (Dfz) = Datorii comerciale / Consumuri 

intermediare (inclusiv TVA) *360

Trezoreria netă (mii lei) (TN) Trezoreria de activ – Trezoreria de pasiv (sau FRNG 
– NFR)
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Rata de acoperire a NFR din 
soldul de trezorerie (%) (R) TN / NFR*100

Rate de echilibru financiar (R):
Rata de contribuţie a exploatării la obţinerea fluxului de trezorerie global = Flux 

de trezorerie din activitatea de exploatare / Flux de trezorerie global
Rata de contribuţie a activităţii de investiţii la obţinerea fluxului de trezorerie 

global = Flux de trezorerie din activitatea de investiţii / Flux de trezorerie global
Rata de contribuţie a activităţii de finanţare la obţinerea fluxului de trezorerie 

global = Flux de trezorerie din activitatea de finanţare / Flux de trezorerie global

Rate de risc de faliment:
Rata de acoperire a datoriilor (totale, curente, financiare) = Fluxul net de 

trezoreriei din activitatea de exploatare / Datorii (totale, curente, financiare)
Rata de acoperire a dobânzilor = Flux de trezorerie din exploatare / Dobânzi 

de plătit
Rata de acoperire a dividendelor = Flux de trezorerie din exploatare / Dividende 

de plătit
Rata de acoperire a participării salariaţilor = Flux de trezorerie din exploatare / 

Participarea salariaţilor la profit

Rate de lichiditate:
Rata de lichiditate a capacităţii de autofinanţare = Flux de trezorerie global / 

CAF
Rata de lichiditate a autofinanţării = Flux de trezorerieglobal / AF
Rata de lichiditate a rezultatului net al exerciţiului = Flux de trezorerieglobal / 

Rezultatul net

C. Obiectivul diagnosticului financiar: aprecierea politicii de finanţare

Structura resurselor stabile şi gradul lor de utilizare (%)

R1 = Resurse stabile / 
Resurse totale*100

R1.1.1 = Resurse stabile / Investiţii totale*100
R1.1.2 = Resuse stabile / Nevoia de finanţare*100
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R1.1 = Resurse interne / 
Resurse stabile*100

R1.1.3 = Resurse interne / Investiţii totale*100
R1.1.4 = Resurse interne / Nevoia de finanţare*100
R1.1.5 = CAF / Resurse interne*100
R1.1.6 = Vânzare de active imobilizate / Resurse 
interne*100
R1.1.7 = CAF / Investiţii totale*100
R1.1.8 = CAF / Nevoia de finanţare*100
R1.1.9 = AF / Resurse interne*100
R1.1.10 = AF / Investiţii totale*100
R1.1.11 = AF / Nevoia de finanţare*100

R1.2 = Resurse externe / 
Resurse stabile*100

R1.2.1 = Resurse externe  / Investiţii totale*100
 R1.2.2 = Resuse externe / Nevoia de 

finanţare*100
 R1.2.3 = Resurse proprii / Resurse externe*100
 R1.2.4 = Resurse proprii / Investiţii totale*100
 R1.2.5 = Resurse proprii / Nevoia de 

finanţare*100
 R1.2.6 = Resurse împrumutate / Resurse 

externe*100
 R1.2.7 = Resurse împrumutate / Investiţii 

totale*100
 R1.2.8 = Resurse împrumutate / Nevoia de 

finanţare*100
 R1.2.9 = Resurse închiriate / Investiţii 

totale*100
 R1.2.10 = Resurse închiriate / Investiţii 

totale*100
R1.2.11 = Resurse închiriate / Nevoia de 
finanţare*100

Structura resurselor temporare (%)

R2 = Resurse temporare / 
Resurse totale*100

R2.1 = Resurse proprii / Resurse temporare*100
 
 R2.2 = Resurse atrase / Resurse 
temporare*100
 
 R2.3 = Resurse împrumutate / Resurse 
temporare*100

D. Obiectivul diagnosticului financiar: aprecierea strategiei de dezvoltare
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Rata de creştere internă a 
întreprinderii (%) Investiţii productive / Investiţii totale*100

Eficienţa investiţiilor 
productive (‰) (Ef) (Qex, VA, CAn) / Investiţii productive*1000

Rata de creştere externă a 
întreprinderii (%) (R) Investiţiifinanciare / Investiţii totale*100

Eficienţa investiţiilor 
financiare (‰) (Ef) Dividende de încasat / Investiţii financiare *1000

Flux de trezorerie disponibil 
după finanţarea investiţiilor 
de reînnoire (mii lei) 
(FTDFIR)

Flux net de trezorerie din exploatare + Preţul de 
cesiune al imobilizărilor de exploatare – Investiţii 
de reînnoire

Flux de trezorerie disponibil 
după finanţarea investiţiilor 
de modernizare (mii lei) 
(FTDFIM)

Flux net de trezorerie din exploatare + Preţul de 
cesiune al imobilizărilor de exploatare – nvestiţii de 
mordenizare

Flux de trezorerie disponibil 
după finanţarea investiţiilor 
de expansiune (mii lei) 
(FTDFIE)

Flux net de trezorerie din exploatare + Subvenţii noi 
pentru investiţii – Investiţii de expansiune

Flux de trezorerie disponibil 
după finanţarea investiţiilor 
de diversificare (mii lei) 
(FTDFID)

Flux net de trezorerie din exploatare + Subvenţii noi 
pentru investiţii – Investiţii de diversificare

Flux de trezorerie disponibil 
după finanţarea investiţiilor 
de inovare (mii lei) (FTDFII)

Flux net de trezorerie din exploatare + Subvenţii noi 
pentru investiţii – Investiţii de inovare

Indicatori specifici, cuprind acei indicatori care reflectă punctele de reuşită 
într-un anumit sector sau elementele care trebuiesc dezvoltate şi însuşite pentru a 
deveni performante.

7. Tabloul de Bord - instrument coerent şi complet pentru măsurarea şi 
gestionarea performanţei entitaţii.

Tabloul de bord este alcătuit dintr-un ansamblu de indicatori prezentaţi într-o 
manieră sintetică şi cu o periodicitate corelată, ce trebuie să permită responsabilului 
să reacţioneze rapid în cazul apariţiei problemelor.

Indicatorii care formează un Tablou de bord pot fi:
l Informaţii contabile şi financiare, extrase din bilanţ (cifra de afaceri);
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l Informaţii fizice, specifice activităţii;
l Indicatori (financiari, de performanţă);
l Informaţii calitative (opinii ale vânzătorilor asupra evoluţiei pieţei). 
Prin structura sa, Tabloul de bord structurează informaţii minime, reprezintă 

un instrument de prezentare simetrică şi în general conţine cifre sau grafice fără 
explicaţii în detaliu. Este absolut necesar ca informaţiile prezentate în Tabloul de 
bord să se refere doar la zona asupra căreia responsabilul poate acţiona, să poată fi 
înţelese cu uşurinţă, analizate şi utilizate cât mai repede cu putinţă. Aceste informaţii 
sunt aduse în mod sistematic la cunoştinţa utilizatorului Tabloului de bord şi se referă 
în principal la producţia în unităţi fizice, colectări si cheltuieli.

Tabloul de bord – instrument de pilotaj. Pilotajul este ”… o manieră de a 
reacţiona înainte ca un fenomen să devină ireversibil, cu ajutorul unor indicatori de 
alertă pertinenţi, reţinuţi în general din planul de acţiune care permite înlăturarea 
constrângerilor sistemului.”10 Pilotajul se raportează la indicatorii proveniţi din fapte 
asupra cărora se poate interveni pentru a le modifica traiectoria.

Tabloul de bord este considerat un instrument de pilotaj al entitaţii deoarece 
permite managerilor să dispună, în timp real, de o viziune sintetică asupra principalilor 
indicatori privind entitatea şi mediul de afaceri în vederea luării deciziilor aflate în 
cadrul competenţei lor. 

Tabloul de bord are la bază raţionamentul inductiv, în sensul că s-a dezvoltat 
ca urmare a necesităţilor şi experienţei practice.11

Tabloul de bord poate fi considerat ca un răspuns la insuficienţa contabilităţii 
generale pentru fundamentarea deciziilor curente de gestiune luate de manageri. 
De o manieră generală, el se compune dintr-un ansamblu de indicatori, mai puţin 
numeroşi, care dau responsabililor de gestiune o informaţie semnificativă în pilotajul 
activităţilor lor. Ca instrument de pilotaj al acţiunilor managerilor, tabloul de bord 
prezintă următoarele caracteristici:

l Este destinat fiecărui responsabil operaţional;
l Conţine un număr relativ redus de indicatori;
l Informaţiile nu sunt numai de natură financiară, fiind prezentaţi şi indicatori 

în etalon natural sau de calitate;
l Este rapid de obţinut, existând posibilitatea identificării originii informaţiei;
l Este uşor de înţeles şi simplu de interpretat, indicatorii fiind prezentaţi de o 

manieră „vizuală”, cu ajutorul tabelelor, graficelor, în valori absolute şi rate.
Tabloul de bord – instrument managerial. Tabloul de bord12 se definește ca 

ansamblul celor mai semnificative informaţii privind desfăşurarea activităţii unei 
unităţi economico – sociale sau a unui sector al acesteia, prezentate zilnic conducerii, 
într-o formă precis stabilită şi constantă, corespunzător unor nevoi de informare bine 
10  Niculescu M., Lavalette G., Strategii de creştere, Editura Economică, Bucureşti 1999,  pg. 45.
11  Jianu I., Tablourile de bord în măsurarea şi gestionarea performanţei întreprinderii, Contabilitatea, expertiza şi 
auditul afacerilor, nr. 4/2006.
12  http://www.contabilizat.ro/dictionar_economic_si_financiar~termen-tablou_de_bord.html
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determinate. Tabloul de bord are urmatoarele principale caracteristici: 
l Prezintă într-o formă sistematizată cele mai semnificative informaţii privind 

desfăşurarea, factorii de influenţă şi rezultatele parţiale sau finale ale activităţii 
unităţii, sectoarelor sau compartimentelor acesteia, furnizând elemente necesare 
pentru luarea deciziilor şi pentru control; 

l Îmbină, în proporţii determinate de specificul activităţii, informaţiile privind 
activitatea curentă cu informaţiile statistice şi cu cele previzionale; 

l Evidenţiază existenţa unor abateri de la planuri şi programe, şi evoluţia 
nedorită a unor fenomene în cadrul unităţii; 

l Oferă elemente de referinţă pentru conturarea unor soluţii de remediere şi a 
unor măsuri de perspectivă; 

l Are o formă nenormalizată, stabilită în funcţie de specificul activităţii 
urmărite, de nevoile şi modul de informare a conducătorului căruia îi este destinat. 

Cerinţele de bază pe care trebuie să le satisfacă forma şi conţinutul Tabloului 
de bord sunt: 

l Să se refere în mod echilibrat la toate funcţiunile unităţii sau activităţii 
domeniului implicat;

l Să conţină informaţii cu un nivel superior de prelucrare şi prezentate într-o 
formă cât mai accesibilă; 

l Să asigure formarea rapidă a unei viziuni de ansamblu cu privire la 
funcţionarea unităţii, activităţii sau compartimentului respectiv şi să uşureze 
obţinerea unor concluzii; 

l Să fie prezentat cu regularitate conducerii; 
l Informaţiile cuprinse în Tabloul de bord pot fi prezentate sub forma de 

tabele de valori, grafice, fişe combinate (tabele de valori + grafice), liste de abateri, 
liste de indici.

Utilizarea Tabloului de bord se referă la stabilirea şi analizarea unei periodicităţi 
şi a unor proceduri, care din momentul în care sunt luate în considerare devin părţi 
integrante ale sistemului de management informaţional. Periodicitatea Tabloului de 
bord este fixă pe durata unui exerciţiu financiar, la intervale mai mici de un trimestru, 
variaţiile apărute fiind determinate de modul în care se desfășoară managementul în 
respectiva organizaţie.

8. Tipuri de Tablouri de Bord
8.1. Tabloul de bord prospectiv/echilibrat

Tabloul de bord prospectiv/echilibrat constituie unul dintre pilonii sistemului 
de management prin care se poate verifica echilibrul dimensiunilor performanţelor 
unei entitaţi.

Tabloul de bord prospectiv / echilibrat se bazează pe trei tipuri de analiză:13

13  Tabără N, Modernizarea contabilităţii şi controlului de gestiune, Tipografia Moldova, Iaşi 2006
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l Analiza relaţiilor cauzale: elementele măsurate se integrează într-un lanţ de 
cauzalitate definit în raport cu orientările strategice;

l Analiza factorilor determinanţi ai performanţei: indicatorii de reţinut sunt 
atât cei financiari cât şi cei generici (rentabilitate, satisfacţie clienţi etc.) dar şi cei 
specifici aleşi de organizaţie;

l Analiza relaţiilor financiare: relaţiile cauzale şi factorii determinanţi ai 
performanţei sunt explicitaţi în final prin rezultate concrete exprimate în termeni 
financiari. Aceşi indicatori permit o comunicare şi o viziune clară şi obiectivă a 
eforturilor îndeplinite în cadrul strategiei.

Tabloul de bord prospectiv / echilibrat este o abordare a strategiei şi pilotajului 
organizaţiei iniţiată de Robert Kaplan şi Davison Norton care presupune urmărirea 
indicatorilor de performanţă prin intermediul a patru perspective: financiară, client, 
procese interne şi învăţare organizaţională. 

l Perspectiva financiară, arată dacă crearea, implementarea şi executarea 
strategiei conduc la creşterea profitului. Strategia este văzută în primul rând din 
punctul de vedere al acţionarului;

l Perspectiva clienţi, managerii identifică clienţii şi segmentele de piaţă în 
care firma va concura. Se analizează crearea de valoare din perspectiva clienţilor;

l Perspectiva procese interne, presupune urmărirea proceselor interne care au 
cel mai mare impact asupra satisfacţiei clienţilor şi acţionarilor; 

l Perspectiva învăţare/dezvoltare, identifică infrastructura pe care organizaţia 
o va crea pentru îmbunatăţire şi dezvoltare, beneficiind de un climat ce susţine 
schimbarea, inovarea, dezvoltarea

Tabloul de bord prospectiv / echilibrat, grupează un set de indicatori financiari 
şi non-financiari, care prezintă construirea performanţei entitatii prin echilibrarea şi 
intercondiţionarea a patru forţe (obiectiv general, obiective specifice, factori cheie 
de succes şi planuri de acţiune), utilizând decuparea entitaţii pe bază de procese şi 
activităţi.

Natura nefinanciară a unor indicatori este o caracteristică specifică Tabloului 
de bord, care permite responsabililor de gestiune să dispună şi de alte date decât cele 
financiar - contabile.   

Informaţiile nefinanciare permit o reacţie rapidă a decidenţilor la modificările 
neaşteptate sau importante ale mediului de afaceri, dat fiind că responsabilii 
operaţionali vehiculează mai curând date cantitative şi calitative decât monetare. În 
felul acesta, prin intermediul tabloului de bord se realizează o legătură mai bună 
între responsabilii operaţionali, care „judecă” în termeni cantitativi şi controlorul de 
gestiune, care lucrează în termeni valorici.

8.2. Tablourile de Bord specializate

Tabloul de bord specializat se realizează pe baza indicatorilor şi sistematizarea 
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parametrilor specifici ai sectorului de activitate căruia i se adresează. Deasemenea, 
permite urmărirea şi înţelegerea performanţei precum şi cauzele care au condus la 
neatingerea performanţei aşteptată.

În consecinţă, Tablourile de bord specializate  trebuie să ilustreze imaginea de 
ansamblu a fenomenului identificat şi să permită accesul la detalii precum:

l Identifică fapte şi elaborează perspectiva;
l Identifică tendinţe şi excepţii;
l Să fie critic şi reactiv astfel încât să permită adoptarea rapidă şi oportună a 

deciziei;
l Să furnizeze un feed-back clar.
De exemplu, pentru reliefarea unei imagini a resurselor consumate din 

punct de vedere al costului realizării unei activităţi, este necesară elaborarea unui 
Tablou de bord pentru urmărirea costurilor, cu rol de a urmări gestiunea generală 
prin identificarea potenţialului de ameliorare şi a cheltuielilor. Tabloul de bord de 
urmărire a costurilor trebuie coroborat cu tablourile de bord specializate pentru a 
putea realiza o analiză globală a situaţiei entitaţii. 

Tablourile de bord specializate, preiau indicatori ai rezultatelor şi îi conectează 
la obiective şi strategii.

În concluzie, Tabloul de Bord nu este doar un instrument de control, ci şi 
un instrument de ajutor în managementul acţiunilor de progres pentru atingerea 
performanţei.

8.3. Tablouri de bord de Benchmarking – TBB14

Conceptul de benchmarking se referă la o formă de analiză concurenţială, o 
metodă de a determina, în mod sistematic şi continuu, cum şi prin ce mijloace se poate 
ajunge la aceleaşi performanţe ca cei mai buni, după acelaşi sistem de măsurare. Este 
necesar ca procesele, produsul sau serviciul să fie măsurate comparativ cu cele mai 
bune la nivel internaţional şi nu neapărat cu cele mai bune din acelaşi domeniu de 
activitate.

În ceea ce priveşte modalitatea de efectuare a comparaţiei, se disting:
l benchmarking de indicatori sau de rezultate, bazat pe măsurarea cantitativă 

a intrărilor, rezultatelor şi a relaţiilor dintre acestea; acesta este un exerciţiu limitat, 
deoarece are doar rolul să semnalizeze problemele existente;

l benchmarking diagnostic, care realizează o analiză sumară a punctelor forte 
şi a slăbiciunilor proceselor comparate, de obicei cu ajutorul unor chestionare;

l benchmarking de proces, care merge dincolo de indicatori pentru a descoperi 
procesul, competenţele şi tehnologiile necesare pentru a îmbunătăţi performanţa.

În funcţie de entitatea aleasă pentru efectuarea procesului de comparare şi 
analiză, se identifică:
14  Revista Federaţiei Patronale Petrol şi Gaze, “Partener” nr. 1/2009, Cap. “Management Performant”
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l benchmarking intern, comparaţia este realizată în interiorul organizaţiei; 
acest tip de BMK beneficiază de accesul la informaţii şi de posibilitatea de capitalizare 
a cunoştinţelor în organizaţie;

l benchmarking extern: efectuat cu entităţi din exteriorul întreprinderii şi 
se manifestă sub forma de: benchmarking orientat spre clienţi, compară gradul de 
satisfacţie a clienţilor;  benchmarking strategic, în care obiectul supus comparaţiei 
este strategia; benchmarking concurenţial, presupune compararea cu un concurent 
direct; benchmarking funcţional, se realizează între firme non-concurente din acelaşi 
sector, pentru funcţii similare şi benchmarking generis, între organizaţii din sectoare 
diferite asupra metodelor de lucru.

Tabloul de bord de benchmarking, cuprinde o listă de indicatori creată la nivelul 
UE, în colaborare cu Statele Membre, pentru a realiza benchmarking-ul performanţei 
în toată Uniunea Europeana pe baza unor indicatori - cheie ai politicii organizaţiei. 
Cuprinde 47 de indicatori care măsoară performanţa în raport cu politicile de sprijinire 
a inovaţiei, cu spiritul antreprenorial şi cu accesul la piaţă.

9.  Etape de concepere a Tabloului de Bord

Elaborarea tabloului de bord se face după o metodologie riguroasă. Întâi, se 
elaborează un proiect, adică se determină contextul organizaţional şi se evaluează 
utilitatea întocmirii unui Tablou de bord pentru un anumit responsabil al unui centru 
de gestiune. În această fază, se precizează cine va fi responsabilul centrului vizat, 
se fixează obiectivele şi se stabileşte un plan de acţiune pentru realizarea acestor 
obiective.

Procedura elaborării Tabloului de bord poate fi etapizată astfel:
l Determinarea obiectivelor: constituie aspectul determinant în justificarea 

elaborării unui tablou de bord. Orice obiectiv trebuie să fie cuantificabil şi determinat 
pe o anumită perioadă, fiind necesară distincţia între un obiectiv şi o misiune. De 
exemplu, reducerea cheltuielilor generale cu un anumit procent într-un termen definit 
constituie un obiectiv însă gestiunea cheltuielilor generale este o misiune. Pentru a fi 
realiste, obiectivele trebuie să fie stabilite de o manieră rezonabilă şi, de preferinţă, 
discutate sau negociate cu managerul general.

l Stabilirea unui plan de acţiune pentru realizarea obiectivului. Determinarea 
planului de acţiune va permite identificarea parametrilor care au o influenţă asupra 
obiectivului. De exemplu, reducerea cheltuielilor generale ale entităţii presupune 
stabilirea elementelor asupra cărora se poate acţiona, adică identificarea surselor care 
au generat creşterea acestor cheltuieli, cum sunt: cheltuieli cu deplasările, cheltuieli 
cu întreţinerea spaţiului administrativ, cheltuieli cu protocolul etc.

l Identificarea indicatorilor. În această fază, responsabilul de gestiune trebuie 
să aleagă ca indicatori de performanţă pe aceia pe care îi consideră cei mai pertinenţi 
pentru aprecierea rezultatului acţiunilor sale. 

UNIVERS ECONOMICO-FINANCIAR
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l Întocmirea tabloului de bord. La construirea tabloului de bord se vor utiliza 
modalităţile care permit cea mai bună vizualizare a indicatorilor de urmărit, cum 
sunt: valori absolute, abateri  (+/-), rate, grafice, pictograme, tabele etc.. Aşa cum am 
arătat, indicatorii reţinuţi în Tabloul de bord trebuie să fie mai puţin numeroşi pentru 
a permite realizarea funcţiei acestuia, de pilotaj al managerilor în deciziile lor curente 
şi control asupra realizării indicatorilor de performanţă.

Tabloul de bord prezintă următoarele caracteristici:15

l Introducerea măsurilor de performanţă nefinanciară în sistemele de măsurare 
a performanţei;

l Dezvoltarea măsurilor de performanţă care ameliorează reactivitatea - 
caracter previzional.

Elaborarea unui tablou de bord se referă la elementele care îl definesc, fiind 
absolut necesar ca termenii săi de editare să ia în consideraţie şi să primească 
informaţii prin intermediul unor analize relevante, bazate pe trei aspecte importante:

l Punctele cheie ale deciziei;
l Varietatea indicatorilor caracteristici;
l Maniera de prezentare şi normele utilizate.
Urmând aceste cerinţe, se asigură alimentarea tabloului de bord într-un timp 

scurt şi eficient. Pentru realizarea Tabloului de bord se selectează doar indicatorii 
esenţiali şi pertinenţi despre: clienţi, resurse, activităţi, mediu, rezultate etc.. 
Măsurarea acestora se realizează ţinând seamă de context într-o anumită perioadă. 
Indicatorii utilizaţi pentru măsurarea unui rezultat nu sunt statici aceştia modificându-
se de la un tip de organizaţie la altul şi de la o perioadă la alta. 

Punerea în practică a tablourilor de bord debutează prin a lua în considerare 
obiectivele strategice ce orientează conducerea centrelor de responsabilitate. 

Activitatea strategică constă în regruparea de produse sau servicii care 
antrenează aceleaşi comnponente şi se caracterizează prin aceeaşi combinare de 
factori cheie de succes – ca determinanți ai condiţiilor de realizare a obiectivelor 
atribuite unei organizaţii şi care au concurenţi identici. 

Dintre  factorii-cheie de succes, vom enunţa aici pe cei mai relevanţi: rapiditatea 
punerii la punct a aplicaţiilor operaţionale, nivelul costului relativ pus la dispoziţie, 
nivelul calităţii percepute pe fiecare produs, calitatea relaţiilor cu furnizorii etc.. 
Factorii cheie de succes trebuie să fie atribuiţi selectiv în coerenţă cu organigrama, 
astfel încât responsabilii să poată urmări elementele componente. 

10. Concluzii

Reprezentarea duală a realităţii informaţiei contabile în sistemul informaţional 
contabil, redă, pe de o parte, imaginea entitaţii în exterior prin contabilitatea generală 

15  Jianu I., Tablourile de bord în măsurarea şi gestionarea performanţei întreprinderii, Contabilitatea, expertiza şi 
auditul afacerilor, nr. 4/2006.
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sau financiară iar pe de altă parte, procesele interne prin contabilitatea de gestiune.
Sistemul informaţional financiar-contabil asigură informaţiile necesare 

fundamentării deciziilor, furnizând toate datele care reflectă gradul de realizare a 
obiectivelor la anumite perioade. Deasemenea, asigură cunoaşterea permanentă a 
proceselor economice din cadrul entitaţii. 

Abordarea performanţei entitaţii se face în funcţie de obiectivul utilizatorilor. 
Profitul sau pierderea realizată se utilizează ca o măsură de apreciere a performanţelor, 
de aici derivând interesul utilizatorilor cu privire la modul în care a fost realizat 
acest rezultat, fluxurile de venituri şi cheltuieli care stau la baza acestui rezultat. În 
acest context, bilanţul (situaţia poziţiei financiare) limitează informaţia contabilă, 
expunând în valoare absolută rezultatul în elementul capitalurilor proprii. Aşa se 
face simţită necesitatea unei situaţii care să poată explica mecanismul formării 
rezultatului, iar acest lucru se poate realiza prin contul de profit şi pierdere.

Prin structura sa, Tabloul de bord structurează informaţii minime, reprezintă 
un instrument de prezentare simetrică şi, în general, conţine cifre sau grafice fără 
explicații în detaliu. Este absolut necesar ca informaţiile prezentate în Tabloul de 
bord să se refere doar la zona asupra căreia responsabilul poate acţiona, să poată fi 
înţelese cu uşurinţă, analizate şi utilizate cât mai repede cu putinţă. Aceste informaţii 
sunt aduse în mod sistematic la cunoştinţa utilizatorului Tabloului de bord şi se referă 
în principal la producţia în unităţi fizice, colectări si cheltuieli.

Punerea în practică a tablourilor de bord debutează prin a lua în considerare 
obiectivele strategice ce orientează conducerea centrelor de responsabilitate. 

Activitatea strategică constă în regruparea de produse sau servicii care 
antrenează aceleaşi componente şi se caracterizează prin aceeaşi combinare de 
factori cheie de succes – ca determinanţe ale condiţiilor de realizare a obiectivelor 
atribuite unei entitaţii şi care au concurenţi identici. 
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Summary

Taking into consideration the conditions of market economy, practicing 
management in economic organizations stresses the importance of the 
complementarity between management, decision and the information system, 
the latter depending on the accuracy and reliability of the information 
provided by the financial-accounting system - basic components of the flows 
of information - which represent a necessity for both the internal and external 
users of the organization. The Financial Accounting Information System 
ensures the necessary information to substantiate decisions, giving all the 
data needed to reflect the degree of achieving objectives at certain times. 

The piloting indicators are identified in order to measure the 
degree of achieving the objectives therefore facilitating managerial 
decisions which would increase performance. At the same time they 
represent reports that allow comparing achievements with the objectives 
set in strategies or with other references. The piloting indicators regard 
activities and resources related to the product and they refer to a variable 
considered essential for achieving the success key-factor objective.

Financial Accounting is the source of information for determining 
the position and the performance of the organization and Management 
Accounting is one of the most important sources of information about the 
detailed image of each activity. Considered a solution to the insufficiency 
of General Accounting regarding its ability to substantiate current 
decisions taken by managers, the Dashboard is both a piloting tool and 
a management tool in the organizational level. Whether if it appears 
in the shape of balanced scorecard, specialized or benchmarking, it is 

1  “Dimitrie Cantemir” Christian University; a2c_vm@yahoo.com;

POSSIBILITIES OF IMPROVING 
THE FINANCIAL-ACCOUNTING 

INFORMATION SYSTEM THROUGH 
THE USE OF THE DASHBOARD  

AND OF PILOTING INDICATORS
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developed through rigorous methodology: determining the objectives 
which are to be quantified, establishing an action plan and identifying 
performance indicators.

Key words: Financial Accounting Information System, piloting indicators, 
dashboard, management, decision, management accounting, financial accounting.

1. Introduction

The Financial Accounting Information System ensures the necessary 
information to substantiate decisions, giving all the data needed 

to reflect the degree of achieving objectives at certain times. The piloting 
indicators are identified in order to measure the degree of achieving the 
objectives therefore facilitating managerial decisions which would increase 
performance. At the same time they represent reports that allow comparing 
achievements with the objectives set in strategies or with other references. 
The piloting indicators regard activities and resources related to the product 
and they refer to a variable considered essential for achieving the success 
key-factor objective.

Financial Accounting is the source of information for determining the position 
and the performance of the organization and Management Accounting is one of the 
most important sources of information about the detailed image of each activity. 
Considered a solution to the insufficiency of General Accounting regarding its ability 
to substantiate current decisions taken by managers, the Dashboard is both a piloting 
tool and a management tool in the organizational level. Whether if it appears in the 
shape of balanced scorecard, specialized or benchmarking, it is developed through 
rigorous methodology: determining the objectives which are to be quantified, 
establishing an action plan and identifying performance indicators.

2. Remarks on Research Method

This research is based on an empirical study. The starting point is the analysis 
of the main

ideas in specialized publications, of  the degree to which they are in line with 
current European and international requirements. Another important aspect is the 
identification of the opportunities to improve the Financial Accounting Information 
System by using piloting indicators and the dashboard. Moreover, some new 
considerations have been issued concerning the complementarity that must persist 
between management, decision and Financial Accounting Information System of the 
organization.
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3. Piloting indicators – The basis of the dashboard

The dual representation of the reality of accounting information in the 
accounting information system shows on the one hand the exterior image of the 
organization through General or Financial Accounting, and on the other hand, the 
internal processes through Management Accounting. 

The Financial Accounting Information System provides the information 
necessary to support decisions, providing all the data that reflect the degree of 
achievement of objectives at certain periods. It also provides knowledge of the 
business processes within the organization.

Piloting indicators are identified in order to measure achievement of objectives 
and therefore to facilitate managerial decision-making (for more efficient activities 
within the organization) that lead to increased performance and they represent reports 
that allow comparison between achievements and the objectives of the strategy or 
other references (norms, standards, reports).

4. Indicators – necessary data in acknowledging the level of performance

The choice of the characteristic indicators which would help to develop 
the dashboard into a synthesis tool must allow action, and in order to achieve 
efficiency it should contain indicators with a limited number of features. 
To limit the number of indicators, the dashboard should contain only that 
information which is likely to generate short-term management decisions 
corresponding to the key points in the management of the organization.

Indicators are elements, or a set of information elements, representative 
in relation to a concern or an objective, resulted from tangible measuring 
or observing a state, a phenomenon or an achievement. The indicators used 
to measure a result are not static, but they change from one organization to 
another and from one period of time to another.

To ensure the quality of a measuring instrument, indicators must 
meet certain characteristics, namely to be true and objective, to vary as the 
phenomenon under measurement, to have the same meaning in time and space, 
to be able to be obtained quickly and to be cumulated during the transition to 
a higher level.
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5. Financial and Management Accounting: Sources of information for 
piloting indicators

Informational resources are found in the internal databases owned by the 
organization and are managed in order to bring benefit of both staff and the 
organization itself. These resources are characterized by:� “being suitable 
for the expectations of the applicants, the strength of incitement to action, 
enabling the exploitation of content, the importance of the volume, richness 
of content (information called <<white, gray and black>>), availability, 
accessibility, privacy, the degree of aging; updating possibilities etc.”

Financial Accounting - a source of information for determining the 
position and performance of the organization- According to the international 
conceptual framework, the objectives of financial statements consist of 
providing information which can be useful in making decisions. For the 
management activity, the most representative information can be found in the 
balance sheet, income statement and cash flow.

Management Accounting – A detailed overview of each activity, is one 
of the most important sources of information regarding economic activity, 
in organizations as well as concerning the national economy. Given the 
importance of the information provided by the Management Accounting, 
there is a need to implement at this level certain advanced options that will 
produce more accurate accounting information, favoring the emergence of 
new information systems adapted to the internal users.

Management Accounting mainly provides information to managers, 
adapting itself to the three key functions of management: planning, 
organization and control. 

The main objectives of management accounting are:
• Costing of various supplies, works and services of the organization as 

to establish the selling price, which is a management priority in the case of 
forecasting management;

• Valuation of stocks - operation which allows one to know the prices of 
stored products, in order to be represented in the balance sheet;

• Introduction of management control by providing a dashboard in 
which the manager wants to be shown the indicators of the key points of 
management, other than the profitability of the organization, as follows: the 
pursuit of financial expenses and general administration, lack of commercial 
direction dynamism due to an inadequate distribution of tasks, quality of 
vehicle fleet maintenance.
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For carrying out the management, the organization manager must have the 
tools as easy to and decision on short, medium or long term. An important part of 
this tool is cost calculation of whose nature and quality directly affects the value of 
decisions. „Management Accounting and Financial Accounting involve an intrinsic 
connection ... through the fact that the costs of primary elements recorded in the debit 
accounts of class 6 ‘expense accounts “of financial accounting can be found on items 
carried in the debit calculation accounts of group 92<<calculation accounts >>of 
Management Accounting”.2

Any operation recorded in the Journal of financial accounting should be found 
with the same value in the Journal of Management Accounting and in its synthetic 
and analytical accounts. 

Any operation recorded in the Management Accounting should reach the cost 
center to which it belongs. Any accounting item should be accompanied by the cost 
center code. Registering and taking over the accounting document in the Journal is 
done through the specification of the debit account of the Management Accounting, 
and the credit account is always the same, the account 901 “Internal Recharges of 
Expenditure”.

Recording expenditure in the Management Accounting is done simultaneously 
with the recording in the Financial Accounting on the basis of the same documents or 
on the basis of centralized documents, with the difference that data will be retrieved 
according to its own criteria. 

Operating expenses and - in some cases - interest expenses taken from the 
Financial Accounting will be reflected in the Management Accounting either in the 
cost of goods or in the cost of the period.

The restatement of production costs is a mandatory step to achieve economic 
costs which would represent the economic expression of the operating conditions of 
the organization.

The link between financial accounting, management accounting and the 
“restatements” of financial accounting expenses carried out in order to obtain 
expenses which would be possible to incorporate in management accounting is 
shown schematically in the table below3:

2  “Romanian American University; alicetinta@yahoo.com;
3  Niculescu M., Lavalette G., Growth Strategies, Economic Publishing House, Bucureşti 1999,  pg. 54.
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The starting point in management accounting is taking over the operating 
expenses from financial accounting, in order to be considered together with the 
operating income. In fact there are not two accounting systems but two types of 
implementation of the same technique that aim to provide different information such 
a: financial accounting - for external users and management accounting - for internal 
users.

Another aspect to be considered when we refer to the relationship between 
management accounting and financial accounting is the timeframe taken into account. 
Thus, financial accounting has been conceived and designed to be rhythmic during 
a financial year (calendar year), while management accounting is designed so as to 
determine the costs, income and operating results of a cycle (one month, several 
months, over one year).

Financial accounting has adopted a standardized language that meets 
the requirements of European directives and standards ensuring a standardized 
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international business language. Management Accounting adopts a language close 
to the technical one and familiar to those within organizations because it refers to 
the costs generated by different stages of manufacturing, thus the vocabulary is more 
precise and technical.

Financial accounting deals with the nature and types of expenses and income, 
while management accounting has in view their destination, activity, departments, 
stages of production, cost centers, profit centers etc. 

Financial accounting tends to analyze the flows between the entity and its 
exterior and management accounting analyzes internal flows in order to determine 
production costs.

Management accounting provides data that complete information in financial 
accounting and they are addressed exclusively to managers, who are regarded as 
internal beneficiaries of data. These data aim to provide information necessary in 
managerial decision-making, basically reaching two goals, namely the calculation 
of costs and influencing the behavior of those who can affect costs.  Comparison 
between financial accounting and management accounting4 is based on the following 
criteria:

Comparison criteria Financial Accounting Management Accounting
1. Provided by law Mandatory Mandatory
2. Organization’s view Global Detailed
3. Purview Past Present and future

4. Specificity of the 
information system

External financial 
communication system

Internal management 
information system

5. Major objective Legal, regulated accurate 
image

Means of monitoring 
and internal piloting 
(Dashboard)

6. The nature of economic 
flows External Internal

7. Basic documentation External Internal and external
8. Classification of costs According to nature According to destination
9. Aim Financial Economical
10. Rules Rigid and normative Flexible and progressive

11. Users Third parties and 
leadership All managers

12. The nature of 
information

Accurate, certified, 
official Fast, pertinent, significant

Financial Accounting must provide chronological and systematic recording, 
processing, publication and preservation of information on financial position, 
financial performance and cash flows, both for their domestic needs and in dealing 
4  Briciu, S. 2006, Managerial Accounting, Economic Publishing House, Bucureşti, 2006, p. 30.
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with present and potential investors, financial and commercial creditors, customers, 
public institutions and other users. Management accounting provides a detailed picture 
of each activity and has the following main objectives: registering the transactions 
concerning the collection and distribution of expenditure by purpose, namely on 
activities, departments, stages of manufacture, cost centers, profit centers, as well 
as the calculation of the cost of acquisition, production, processing of incoming or 
produced goods, performed work, services, production in progress, current assets, 
etc. from financial commercial establishments either financial, providing services, or 
activating in other fields.5

According to the American Chartered Institute of Management Accountants, 
Management Accounting is” the process of identification, measurement, accumulation, 
analysis, preparation, interpretation and communication of information used by 
management to plan, evaluate and control within an entity and to assure appropriate 
use of and accountability for its resources”. In specialized literature, the comparison 
between financial accounting and management accounting according to the four 
criteria is presented as follows6:

Financial Accounting Management Accounting
Precise, rigorous information Approximate information
Late information Fast information
Legal and management information Management obligations
External internal basic documents:

- Bills
- Payroll
- Statement of account etc..

Strictly internal basic documents:
- consumption bill
- delivery note - transfer - refund
- consumption limit form, etc...

Objectives:
- financial
- economic
- taxes etc. ..

Strictly economic objectives:
- Forecast
- Management Control
- economic decisions.

Analysis of production costs by 
economic nature:

- 60 “stock cost”
- 69 „income tax expense and 
other charges”

Analysis of production costs according to 
destination:
- for an economic function
- for goods, works, services
- on responsibility centers
for a batch of products, etc. .

Value information (money, cash) Value and physical information

Financial Accounting is highly formalized and mandatory for all economic 
entities, is governed both by laws and principles as well as by standards and 
international guidelines. Management Accounting is mandatory, but must be adapted 
5   Budugan D., Berheci I., Georgescu I., Beţianu L., “Management Accounting”, CECCAR Publishing House, 
Bucureşti, 2007.
6  Ibidem, p. 26
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to specific activity. Along with monetary value, it integrates many quantitative sizes, 
necessary to analyze. Information complementarity between financial accounting 
and management accounting has also been illustrated, on the one hand regarded from 
the perspective of the relationship between financial accounting and management 
accounting and on the other hand viewed from the perspective of comparability 
between financial accounting and management accounting.

6. The role and place of piloting indicators in the development strategy of 
the organization

Piloting indicators are identified to measure achievement of objectives 
in order to facilitate managerial decision-making (for more efficient activities 
within an entity), which would lead to increased organizational performance.

The performance of each activity carried out within the organization 
is measured by specific indicators whose development is compared with the 
objectives set by strategy, rules, standard or previous results. Performance 
evaluation is done for representative activities, which can be grouped into 
processes, associating to each.

• Indicators of processes measuring the performance of a set of activities 
linked together by an identifiable and measurable result;

• Indicators of activities designed to monitor the performance of activities.
Piloting indicators regard activities and resources related to the product and 

refer to a variable considered essential for the achievement of the success key-factor 
objective.7

Designing and implementing the development strategy of an organization, 
the following types of processes should be combined: the process of diagnosis, the 
process design and the management process. Implementing the development strategy 
of an organization and the interdependence between the types of processes among 
which mixes occur, are shown in the diagram below.

The development strategy of the organization – “Strategy: the systematic 
interactive process of development” 8

7    Jianu I, The dashboards to measure and administrate business performance management, accounting, Business 
accounting, auditing and expertise nr. 4/2006.
8  Niculescu M., Lavalette G., Growth Strategies, Economic Publishing house, Bucureşti 1999,  pg. 67.
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The strategy - “mixes and optimizes resources in order to achieve a goal in 
progress”, but at the same time it is a source of organizational value.9

Determination of performance indicators is often a challenge, taking into 
account the following aspects:

l The correct definition of the mission of the responsibility center that we 
want to control
9   Niculescu M., Lavalette G., Growth Strategies, Publishing house Economică, Bucureşti 1999,  pg. 66.
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l Extracting key elements (those from which performance is expected)
l Formulation of parameters which allow the characterization of these key 

elements
l Identification of performance indicators.

The indicators included in the dashboard can take the shape of deviations, rates 
or graphics. The presentation of the dashboard in various ways cannot be separated 
from the process of use, without which it would have no meaning. The indicators 
used for the construction of the dashboard can be classified as in the table below:

A. The objective of financial diagnosis: the measurement of financial performance
a) Activity indictors

Turnover (TO) Sold production + income resulted from sold goods 
+ incomes resulted from subsidies related to net 
turnover

Global Production (Qex) Sold production+ stored production+capitalized 
production

Value added ( VA) Global production – intermediate consumption
Rates of value added (%):

Remuneration of State (Rs) = (taxes, fees and similar / VA) * 100
Remuneration of technical capital (Rk) = [(Depreciation + Provisions) / 

VA] * 100 
Remuneration of the company (Rc) = (cash flow / VA) * 100

b) Indicators of profitability
Operating Results ( OR ) Operating income – operating expenses
Rate of „potential” return  (%):

„potential” commercial Return (PCR) = RE / CAN * 100 
„potential” Return on invested capital (P Rinvs.) = RE / Ci * 100 
„potential” consumed resources Return (P Rrc.) = RE / ChE * 100

Cash flow from operations 
(CFO) 

 Receipts from the operations - Operating expenses

Effective rates of return (%):
“Effective” commercial rate of return (ECR) = FTE/CAN *100
 “Effective” return on invested capital (e.Rinvs.)= FTE/IC
„Effective” Return resources consumed (e Rrc. )= FTE/Che*100

Net profit for the period Gross profit for the period– Income taxes
“potential” rate of return (%):

„potential” economic rate of return (pRec) = Rex / AT * 100
„potential” financial rate of return (FPR) = Rex / Cpr * 100

Global Cash Flow (GCF) Total Receipts - Total payments
“Effective” rate of return (%):

„Effective”economic rate of return (eERR) = FTG / At*100
„Effective” financial rate of return (eFRR) = FTG / Cpr*100



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(23)/2015 73

UNIVERS ECONOMICO-FINANCIAR

B. The Objective of financial diagnosis: Financial balance and bankruptcy risk 
assessment

Global Net Working Capital 
Fund(gnWCF)

Stable liabilities-stable actives

Coverage rate of NFC from 
gnWCF (R)

gnWCF/ NFWC*100

The need for working capital 
(NFWC)

Cyclic actives – cyclic liabilities

Management rates of NFC (days):
Duration of the rotation of trade receivables (DCR) = commercial Claims / 

Quantity (including VAT) * 360
Duration of the rotation of commercial debt (Dfz) = commercial Debts / 

intermediate consumption (including VAT) * 360
 (Net Treasury (thousands 
Lei) (NT)

Active treasury-Liability treasury (or gnWCF – 
NFWC)

Coverage rate of NFWC 
from the treasury balance 
(%) (R)

NT/ NFWC*100

Financial balance rate (R):
w Exploitation’s contribution rate to achieving the overall treasury flow= cash 

flow from operations/ global cash flow
w Business investment’s contribution rate to achieving the overall treasury 

flow= cash flow from investing activities
w Financing activity’s contribution rate to obtaining global treasury flow= cash 

flow from financing activities/ global cash flow
Bankruptcy risk ratio:

w Debt coverage ratio (total, current, financial) = net cash flow from operations 
/ debt (total, current, financial)

w Interest coverage ratio = Operating cash flow / Interest to be paid
w Coverage rate of dividends = Operating cash flows / dividends to be paid
w Coverage of employee participation rate = operating cash flow / employee’s 

participation to profit
Liquidity ratio:

w Self – financing capacity liquidity ratio= global cash flow/SFC
w Self- financing liquidity ratio= global cash flow/ SF
w Net result of the year global cash flow/ net result
 

The objective of financial diagnosis: assessment of financing policy
 The structure of stable resources and the degree of their use (%)
R1 = Stable resources / Total 
resources*100

R1.1.1 = Stable resources/ Total investments*100
R1.1.2 = Stable resources / Need for financing*100
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R1.1 = Internal resources / 
Stable resources*100

R1.1.3 = Internal resources/ Total investments*100
R1.1.4 = Internal resources/ Need for financing*100
R1.1.5 = SFC / Internal resources*100
R1.1.6 = Sale of fixed assets/ Internal resources*100
R1.1.7 = SFC / Total investments*100
R1.1.8 = SFC / Need for financing*100
R1.1.9 = FC / internal resources*100
R1.1.10 = FC / Total investments*100
R1.1.11 = FC / Need for financing*100

R1.2 = External resources / 
Stable resources*100

R1.2.1 = External resources/ Total investments*100
 R1.2.2 = External resources / Need for 

financing*100
 R1.2.3 = Own resources / External 

resources*100
 R1.2.4 = Own resources/ Total investments*100
 R1.2.5 = Own resources / Need for 

financing*100
 R1.2.6 = Borrowed resources / External 

resources*100
 R1.2.7 = Borrowed resources / Total 

investments*100
 R1.2.8 = Borrowed resources/ Need for 

financing*100
 R1.2.9 = Rented resources/ Total 

investments*100
 R1.2.10 = Rented resources/ Total 

investments*100
R1.2.11 = Rented resources / Need for financing*100

The structure of temporary resources (%)
R2 = Temporary resources/ 
Total resources*100

R2.1 = Own resources/ Temporary resources*100
R2.2 = Attracted resources/ temporary resources*100
R2.3 = Resurse împrumutate / Resurse 
temporare*100

D. The objective of financial diagnosis: assessment of the development strategy
Organization’s internal 
development rate (%)

Productive investments/ Total investments*100

The efficiency of productive 
investments (‰) (Ef)

(Qex, AV, nTO) / Productive investments*1000

Organization’s external 
development rate (%) (R)

Financial investments / Total investments*100

Efficiency of financial 
investments (‰) (Ef)

Receivable dividends/ Financial investments *1000
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Available cash flow after 
funding renewal investments 
(thousands Lei) 

Net cash flow of operations + release price of 
operating assets – renewal investment

Available cash flow after 
funding modernization 
investments (thousands Lei) 

Net cash flow from operations + release price of 
operating assets – modernization investments

Available cash flow after 
financing expansion 
investments ( thousands Lei)

Net cash flow from operations + grants for new 
investments -expansion investments

Available cas flow after 
funding investments in 
diversification

Net cash flow from operations+ grants for new 
investments- diversification investment

Available cash flow after 
financing innovation 
investments (thousands Lei)

Net cash flow from operations+ grants for new 
investments – innovation investment

Specific indicators, include those indicators that reflect the points of success 
in a particular sector or items that need to be developed and appropriated in order to 
become efficient.

7. The Dashboard - coherent and complete tool for measuring and 
managing the organization’s performance.

The dashboard is composed of a set of indicators presented in a 
summarized manner, with a correlated frequency, which should enable those 
responsible to react quickly in case of problems.

The indicators which form a dashboard can be:
• Accounting and financial statements, extracted from the balance sheet ( 

turnover)
• Physical information, specific to the activity
• Indicators ( financial, performance)
• Qualitative information ( opinions of sellers on market developments)

Through its structure, the dashboard structures minimal information, it 
represents a symmetrical presentation tool and usually it contains numbers 
or graphics without detailed explanation. It is absolutely necessary that the 
information in the Dashboard should refer only to the area over which the 
manager can act, should be easy to understand, analyze and ready for use as 
soon as possible. This information is systematically brought to the dashboard’s 
user knowledge and they basically refer to physical units’ production, as well 
as collections and expenditures.
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 The Dashboard - a tool for piloting. Piloting is “... a way to respond 
before a phenomenon becomes irreversible, with the help of relevant warning 
indicators, generally obtained from the plan of action that allows the removal 
of the constraints of the system.”10 Piloting related to indicators derived from 
facts on which can intervene in order change their trajectory.

The dashboard is considered a piloting instrument for the organization 
because it allows managers to have a real-time summarized view on the main 
indicators concerning the entity and the business environment, in order to take 
decisions regarding matters within their competence. The dashboard is based 
on inductive reasoning, in the sense that it developed as a result of needs 
and practical experience. It can be seen as a response to the insufficiency 
of general accounting when substantiating current management decisions. In 
general, it consists of a set of less numerous indicators, which offer managers 
significant information for the piloting of their activity. As tool of piloting the 
actions of managers, the dashboard has the following characteristics:

• It is designed for each operational responsible;
• Contains a relatively small number of indicators;
• The information is not only financial, there are also indicators presented in 

natural or quality standards
• It is rapidly obtainable with the possibility of identifying origin of 

information;
• It is easy to understand and to interpret, the indicators are presented in a 

“visual” manner, with tables, graphics, in absolute terms and rates.
The Dashboard- a management tool. It is defined as the total of the most 

significant information about the activity of a socio-economic unit, or a sector of this 
unit, presented to the managers on a daily basis in a precise, constant form, according 
to clearly defined information needs. The dashboard has the following main features:

• It presents in a systematic form the most significant information regarding 
the development factors of influence and partial or final results of the work unit, of 
its sectors or departments, providing elements necessary for decision making and 
control; 

• It combines, in proportions determined by the type of activity, information on 
current activity with the statistical information and forecast; 

• It highlight deviations from plans and programs, and development of 
undesirable phenomena in the unit;

• It provides benchmarks for outlining solutions and remediation measures 
perspective;

• It has a non-the standardized form, determined by the specific activity 
pursued, by the needs and the way in which the manager is informed.
10  Niculescu M., Lavalette G., Growth Strategies, Economic Publishing house, Bucureşti 1999,  pg. 45.
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The basic requirements that must be satisfied by the form and content of the 
dashboard are:

• To refer, in a balanced way, to all activities of the unit or of the area concerned;
•To contain information undergone a superior processing level, presented in 

an accessible form;
• To ensure quick formation of a general view of the functioning of 

the unit, activity or department, and too obtaining conclusions more easily; 
• To be regularly presented to the management;

 The information contained in the dashboard can be presented as tables of 
values, graphics, combined handouts (tables of values + graphics), list of irregularities, 
index lists. 

 The use of dashboard refers to establishing and analyzing intervals and 
procedures that once they are taken into account become part of the management 
information system. The periodicity of the dashboard is constant during a year, 
namely at intervals of less than a trimester, variations occurring due to the way in 
which the management of the company is conducted.

8. Types of Dashboards
8.1. The balanced / prospective dashboard 
  
The balanced / prospective dashboard is one of the pillars of the management 

system by which you can check the balance of the dimensions of the performances 
of an organization.

The balanced / prospective dashboard is based on three types of Analysis: 
• The analysis of causal relationships: the measured elements are integrated in 

a causal chain of strategic defined guidelines defined in relation with the strategical 
orientations;

• The analysis of the decisive factors of performance: the indicators that you 
need to write down are the financial ones, the generic ones, too (profitability, customer 
satisfaction, etc), and also the specific ones chosen by the organization; 

• The Analysis of the financial relations: the causal relationships and the decisive 
factors of performance are explained by concrete results expressed in financial terms. 
These indicators allow a clear communication and an objective perspective of the 
efforts achieved  by our strategy. The balanced / prospective dashboard is an approach 
towards the strategy and steering of the organization initiated by Robert Kaplan and 
Norton Davison which requires the tracking of the performance indicators across 
four perspectives: financial, customer, internal processes and organizational learning.

• The financial perspective indicates if the creation, the implementation and 
the enforcement of strategy drive to profitable growth. The strategy is seen primarily 
from the shareholder’s perspective; 

• The customer / managers perspective identifies the customers and the market 
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segments in which the company will compete. This perspective examines the creation 
of value from a customer perspective;  

• The internal processes perspective, requires the tracking of the internal 
processes that have the greatest impact on customer and shareholder satisfaction; 

• The learning / development perspective, identifies the infrastructure 
the organization will create for improvement and development, benefiting 
from a climate that supports change, innovation and development. 
  The balanced / prospective dashboard is pairing up a set of financial and non-
financial indicators, which show the building of the organization’s performance by 
balancing and intercorelation of four forces (general objective, specific objectives, 
key success factors and action plans), using the cutting up of the organization based 
on processes and activities. 

The non-financial nature of some indicators is a specific feature of the balanced 
/ prospective dashboard, which allows officers to see other than financial – accounting 
data.

The non-financial information allow a rapid response of the officers to 
unexpected or important changes of the business environment, considering that the 
operational managers work with quantitative or qualitative data rather than monetary. 
This way, using the instrument panel you have a better relationship between the 
operational managers, who also judge in quantitative terms the management 
controller, which works in valorical terms.

8.2. Specialized dashboards

The specialized dashboard is based on indicators and the systematization of 
the specific parameters of the activity sector to whom it refers to. The dashboard 
allows the tracking and the understanding of the performance and of the causes that 
led to the non attainment of the expected performance.

Consequently, specialized dashboards should illustrate the greater picture of 
the identified phenomenon and to allow access to details such as:

• Identifies facts and elaborates the perspective;
• Identifies trends and exceptions;
• To be critical and responsive to allow a quick and timely adoption of the 

decision;
• To provide clear feedback.
For example, to point out a picture of the consumed resources in terms of 

the cost requires achieving a task, it is necessary to develop a dashboard to track 
costs, a dashboard to analyze the general management by identifying the potential for 
improvement and the expenses. The dashboard for cost tracking must be corroborated 
with the specialized dashboards in order to achieve a comprehensive analysis of the 
situation of the organization.
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Specialized dashboards take indicators of results and connect them to the 
objectives and strategies.

In conclusion, the dashboard is not only an instrument of control, but also a 
helpful tool in the management actions to achieve breakthrough performance.

 8.3. Benchmarking Dashboards - TBB11

The benchmarking concept refers to a form of competitive analysis, a method to 
determine systematically and continuously how and by what means can you achieve 
the same performance as the best, according to the same measurement system. It is 
necessary that processes, the product or the service to be measured against the best 
internationally and not necessarily the best in the same domain.

Regarding the methods of comparison, it can be distinguished:
• indicators or results benchmarking, based on quantitative measurement of 

inputs, outputs and relations between them; this is a  limited  exercise because only 
serves to signal existing problems;

• diagnosis benchmarking, which provides a brief analysis of strengths and 
weaknesses of compared processes, usually by questionnaire;

• Process benchmarking that goes beyond indicators to reveal the process, the 
skills and the necessary technologies needed to improve performance.

Depending on the entity selected to perform the comparison and the analysis, 
you can identify:

• Internal benchmarking – the comparison is made within the organization; 
this type of BMK has the access to information and the possibility of capitalizing the 
knowledge achieved within the organization;

• External benchmarking: made with entities outside the enterprise and is 
manifested in the form of: customer oriented benchmarking, comparing the degree 
of customer satisfaction; strategic benchmarking, in which the object of comparison 
is the strategy; competitive benchmarking that involves comparisons with a direct 
competitor; functional benchmarking, which is performed between non-competing 
firms in the same sector and for similar functions and generis benchmarking 
conducted between organizations in different sectors.

The benchmarking dashboard comprises of indicators created at EU level, in 
collaboration with the Member States, to achieve the performance benchmarking 
throughout the European Union based on key indicators of the organization policy. 
It comprises 47 indicators which measure performance related to the innovation 
support policies, the entrepreneurship and market access. 

11  The Managerial Federation of Oil and Gas Journal, No. 1 “Partner”/ 2009, Ch.”Performance Management”
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9.  Stages of the dashboard design

The dashboard development is made with a rigorous methodology. Firstly, 
you elaborate a project, that means determining the organizational context, and 
then you evaluate the utility of compiling a dashboard for a given member of 
a management center. In this phase, you specify who will be the member for the 
targeted management center, then you set goals and establish an action plan in order 
to achieve these objectives.

The dashboard elaboration procedure can be staged as follows:
• Determine objectives: it’s the main aspect in developing the dashboard. Each 

objective must be measurable and determined for a certain period and is necessary to 
distinguish between a goal and a mission. For example, reducing overhead by a certain 
percentage within a set time limit is an objective, but the overhead management is a 
mission. To be realistic, objectives must be established in a reasonable manner and, 
preferably, discussed or negotiated with the general manager.

• Establish an action plan in order to achieve the objective. Determining the 
action plan is synonymous with determining the parameters which have an impact 
on the objective. For example, reducing the overhead costs of the entity means that 
you can determine the elements where you can interfere, i.e. identifying the sources 
that have generated the growth of these expenditures, such as: travel expenses, 
administrative space maintenance costs, protocol costs etc.

• Identify the indicators. In this phase, the manager has to choose the 
performance indicators that he believes to be the most relevant for assessing the 
outcome of his actions.

• Drawing up the dashboard. The instrument panel construction methods that 
allow the best view of indicators to track will be used in drawing up the dashboard, 
such as: absolute values, deviations (+/-), rates, graphics, pictograms, tables, etc. As 
noted, the indicators selected for the dashboard need to be fewer and fewer to allow 
its function, steering the managers in the decision making process and controlling the 
achievement of performance indicators.

The dashboard has the following characteristics:12 
• Introduction of non-financial performance measures in performance 

measurement systems; 
• Developing the performance measures that improve responsiveness - forecast 

data.
Developing a dashboard refers to the elements that define it, its editing terms 

are absolutely necessary to take into account and to receive information through 
relevant analysis, based on three important aspects: 

• The key points of the decision;

12  Jianu I., The dashboards to measure and manage business performance, Business accounting, expertise and au-
diting, no. 4 / 2006.
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• The variety of the characteristic indicators;
• The manner of presentation and the standards used.
Following these requirements, it provides power to the dashboard in a short 

time and efficient manner. To draw up the dashboard you must select only essential 
and relevant indicators, related to: clients, resources, activities, environment, results 
etc. The measurement shall be carried out taking into consideration the context of a 
given period. The indicators used to measure a result are not static, changing from 
one organization to another and from one period to another.

Putting the dashboard into effect begins by taking into account the strategic 
objectives to guide the management of the responsibility centers.

The Strategic activity is the grouping of products or services that involve 
the same components and is characterized by the same combination of key success 
factors – as determined from the objectives achievement conditions assigned to an 
organization, with direct competition. Among the key success factors I stated here 
the most relevant: the speeding up of the operational applications implementation, 
the level of the provided relative cost, the level of the perceived quality of each 
product, the quality of the relationship with the suppliers etc. The key success factors 
must be assigned selectively must consist with the organigram, so that the managers 
can track components.

10. Conclusions 

The dual representation of the real accounting information in the accounting 
informational system, renders, on the one hand, the organization’s image abroad by 
general or financial accounting, and on the other hand renders the internal processes 
by management accounting.

The accounting-financial Informational system - provides the necessary 
information to support the decision making process, providing all data to reflect the 
degree of objective achievement in certain periods. It also provides knowledge in the 
economical processes within the organization.

Addressing the organization’s performance is based on the users’ targets. 
The Profit or the losses are used as measures for assessing the performance, the 
user interest arising here as to how was achieved this result, the revenues flow and 
the expenditures underlying this result. In this context, the balance sheet limits the 
accounting information, giving an absolute value element of the result in equity. Thus 
you have the necessity of a situation which could explain the formation mechanism 
of the result, and this can be achieved through profit or loss.

By his form, the dashboard is structuring minimum information and is a 
presentation tool generally symmetrical and contains figures or graphics without 
detailed explanation. It is imperative that the information in the dashboard to refer 
only to the area over which the manager can act, and that they are easily understood, 
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analyzed and used as soon as possible. This information is systematically brought to 
the user’s dashboard and relates primarily to the physical units production, collections 
and expenditures.

Rendering the dashboard begins by taking into account the strategic objectives 
that guide the management of the responsibility centers. The strategic activity is 
the regrouping of products or services that involve the same components and is 
characterized by the same combination of key success factors – as determinants of 
the conditions needed to achieve the assigned objectives of an organization that have 
direct competition.
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Rezumat 

Europa a avut succes în asigurarea de standarde ridicate şi creşterea 
nivelului de trai pentru cetățenii ei pentru mai mult de o jumătate de secol. Cu 
toate acestea, se confruntă în prezent cu multe provocări economice şi sociale, 
iar lipsa de încredere rezultată este cauza multor efecte nedorite: insuficienta 
finanțare şi scăderea investițiilor, stagnarea sau reducerea creșterii economice, 
creşterea şomajului, care, în mai multe ţări a atins nivele nesustenabile social, 
necesitatea unei intervenţii internaţionale de salvare etc.

Cuvinte cheie: mediu conceptual, economie de piaţă, telecomunicații mobile
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MARKET OF MOBILE TELECOMMUNICATIONS SERVICES
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Summary 

Europe has been successful in ensuring high standards and rising living 
standards for its citizens for more than half a century However, it is currently facing 
with many economic and social challenges, and the lack of confidence resulted causes 
many unwanted effects: insufficient funding and lower investments, stagnating or 
decline of economic growth, increasing unemployment, which, in several countries 
has reached unsustainable levels socially, the need for international intervention 
forrescue etc.

Keywords: conceptual environment, market economy, mobile 
telecommunications

1. Considerații generale

Europa a avut succes în asigurarea de standarde ridicate şi creşterea nivelului 
de trai pentru cetățenii ei pentru mai mult de o jumătate de secol. Cu toate 

acestea, se confruntă în prezent cu multe provocări economice şi sociale, iar lipsa de 
încredere rezultată este cauza multor efecte nedorite: insuficienta finanțare şi scăderea 
investițiilor, stagnarea sau reducerea creșterii economice, creşterea şomajului, care, 
în mai multe ţări a atins niveluri nesustenabile social, necesitatea unei intervenţii 
internaţionale de salvare etc. Această situaţie este determinată în principal de către 
deficitul de competitivitate persistent al Europei în raport cu alte economii avansate, 
cum ar fi Statele Unite ale Americii, însoţit de creşterea puterii economice a pieţelor 
economică a pieţelor emergente. Un mediu concurenţial sănătos este o condiţie 
esenţială pentru buna funcţionare a unei economii. Promovarea culturii concurentei 
a constituit una din priorităţile autorităţii de concurenţă, ţinând seama de implicaţiile 
acesteia în dezvoltarea economiei de piaţă funcţională în România. Principalul 
obiectiv al promovării culturii concurentei – cunoaşterea şi respectarea regulilor ce 
guvernează concurenţa şi ajutorul de stat – a vizat conştientizarea participanţilor la 
viaţa economică cu privire la crearea şi menţinerea unui mediu concurenţial sănătos. 

Este de deosebit interes analiza teoretică şi practică a mediului concurenţial. În 
consecinţă, am ales abordarea acestei teme prin prisma importantei fundamentale pe 
care o are în construirea unei economii solide, guvernate de legile cererii şi ofertei. 
Lucrarea abordează problematici teoretice şi practice privind mediul concurenţial şi 
este structurata în 2 părţi: partea teoretică, ce tratează problematici macro şi micro ale 
mediului concurenţial şi unde se prezintă conceptul teoretic de concurenţă şi tipurile 
de concurenţă, cadrul legislativ şi instituţional al reglementarilor concurenţiale 
şi partea practică, unde, sub abordarea unui studiu de caz, se analizează piaţa 
telecomunicaţiilor mobile în România, o piaţă matură, dar ce pune probleme de 
natură concurenţială, datorită caracteristicilor sale. Altă motivaţie a fost argumentul 
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că una din soluţiile strategice pentru câştigarea competitivităţii României ar putea 
fi forţarea tehnologiilor înalte şi inovarea în domeniile în care are capabilităţi. Piaţa 
telecomunicaţiilor este una excelentă pentru dezvoltarea acestor capabilităţi, dat fiind 
că sectorul inovează continuu.

2. Comunicaţiile mobile la nivel global şi european

Comunicarea mobilă este o industrie europeană cheie, comparabilă în mărime 
cu cea aerospațială şi cea farmaceutică, cu venituri totale mai mari de 200 miliarde 
euro. Serviciile mobile sunt disponibile publicului larg într-o mare măsură, cu rate 
de acoperire a populaţiei de cca 100% şi o rată de penetrare a comunicaţiilor mobile 
de 128% (spre comparație, aceasta este 100% în Japonia şi 104% în SUA). În ciuda 
climatului economic, serviciile mobile continuă să aibă o contribuţie socio-economică 
în Europa. Competiţia acerbă în piaţa comunicaţiilor mobile duce în mod puternic 
preţurile în jos. Spre exemplu, între 2006 şi 2010, în ţările membre UE, tarifele au 
scăzut cu cca 11-13% pe an. Serviciile de telecomunicaţii au fost printre puţinele 
servicii ale căror tarife au scăzut în ultimii ani. În comparaţie, preţurile la alimente 
şi energie au crescut cu cca 3-4% pe an în acest răstimp. În plus, se estimează că 
acest trend va continua. În plus, creşterea veniturilor operatorilor mobili au scăzut în 
ultimii ani, mai ales datorită climatului economic, maturităţii pieţelor şi intervenţiilor 
autorităţilor de reglementare. Se observă migrarea veniturilor operatorilor mobili, de 
la voce la schimb de date (astfel, dacă în 2007 acestea constituiau 4% din venituri, 
acum au ajuns la cca 12%). Pentru a asigura competitivitatea în viitor, industria 
comunicaţiilor investeşte masiv în inovare şi produse noi, ceea ce îşi aduce contribuţia 
şi la revigorarea economică. Tendinţele europene şi mondiale sunt dezvoltate în 
direcţia smartphone-urilor şi tabletelor şi a utilizării serviciilor mobile pe acest tip 
de dispozitive.1

3. Principalii jucători - cote pe piaţa telecomunicațiilor mobile

După cum se poate vedea şi mai jos, principalii jucători de pe piaţa românească 
a telecomunicațiilor mobile sunt: Orange, Vodafone, Cosmote, RDS şi Romtelecom2. 
Clasamentul se menţine şi în cazul cartelelor prepay şi în cazul abonamentelor, cu 
menţiunea ca RDS şi Romtelecom nu oferă serviciul de cartele prepay. Din graficele 
de mai jos, se desprinde şi altă concluzie importantă, şi anume gradul mare de 
concentrare al pieţei. Practic, primii 3 concurenţi deţin împreună 83% din piaţă 
(Orange 44%, Vodafone 29%, Cosmote 21%)3. Alţi concurenţi sunt RDS cu 6% şi 
Romtelecom cu cca 0,1% (graficele nr. 1, nr. 2 şi nr. 3). Ne aflăm, cu alte cuvinte, 
într-o situaţie de oligopol: un număr mic de producători domină producţia şi vânzarea 
1  European Mobile Industry Observatory 2011, www.gsma.com.
2  Pachetul majoritar de acţiuni al Romtelecom este deţinut de Cosmote.
3  Datele se bazează pe ultimul sondaj Gallup comandat de ANCOM pentru respectiva piaţă.
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unui produs4 (în acest caz, un serviciu, cel al telecomunicaţiilor mobile).
În continuare vom prezenta primii 3 jucători de pe piaţă.

Graficul nr. 1: Cotele de piaţă ale jucătorilor din telecomunicații mobile
Sursa: sondaj Gallup, http://media.hotnews.ro

Graficul nr. 2: Cotele de piaţă ale jucătorilor din telecomunicații mobile - piaţa 
abonamentelor

Sursa: sondaj Gallup, http://media.hotnews.ro

4  Doltu, C., Economie Microeconomie şi Macroeconomie; http://www.biblioteca-digitala.ase.ro.
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Graficul nr. 3: Cotele de piaţă ale jucătorilor din telecomunicaţii mobile – 

piaţa cartelelor prepay
Sursa: sondaj Gallup, http://media.hotnews.ro

4. Istoric al principalilor operatori de telefonie mobilă în România

   ● Orange Romania      

Orange România este filiala românească a operatorului global de telefonie 
mobilă Orange SA, divizia de telecomunicaţii mobile a France Telecom. Orange 
România este deţinut în proporţie de 96,8% de France Telecom. Orange România 
este cel mai mare operator GSM din România. Până în aprilie 2002, Orange a operat 
sub brand-ul Dialog. În februarie 2006, Orange România avea peste 7.000.000 de 
clienţi, ceea ce îi conferea o cotă de piaţă de 56,95%. Orange se află în competiţie 
directă cu Vodafone pentru cei 13,7 milioane de utilizatori de telefonie mobilă din 
România. Orange a depăşit Vodafone (pe atunci Connex) în privinţa numărului de 
clienţi în 2004. 

● Vodafone România

Vodafone este cel mai mare grup de telecomunicații mobile din lume, cu 
aproximativ 347 milioane de clienţi. În prezent, Vodafone are divizii în 31 de ţări 
pe 5 continente şi peste 40 de reţele partenere în întreaga lume. Vodafone avea 6 
milioane de clienţi. Vodafone România este al doilea operator de telefonie mobilă ca 
mărime în România după numărul de clienţi. Compania a fost lansată în 1997, sub 
numele Connex, fiind prima reţea GSM din România. După o perioadă de tranziţie 



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(23)/201588

UNIVERS ECONOMICO-FINANCIAR

în care compania a purtat numele de Connex-Vodafone, în 2006 operatorul a devenit 
Vodafone România. Vodafone este în competiţie directă cu Orange, la ora actuală cel 
mai mare operator român după numărul de clienţi, deşi Vodafone (Connex pe atunci) 
a deținut acest titlu până în 2004. La sfârșitul anului 2005, Connex-Vodafone avea 6 
milioane de clienţi şi cca 10 milioane clienţi în 2010. 

● Cosmote România

Cosmote este al treilea operator de pe piaţă de telefonie mobilă din România. 
Operatorul a primit a treia licenţă GSM de la guvernul român în 1998 şi s-a lansat 
comercial în martie anul următor, sub numele de Cosmorom, schimbat mai târziu în 
Cosmote. Compania a anunţat în 2007 depășirea pragului de 2 milioane de clienţi, 
reprezentând o dublare a bazei de clienţi în decurs de un trimestru.. La finalul anului 
2010, numărul total de clienţi ai Cosmote, incluzându-i şi pe cei ai Zapp5, a ajuns la 
6,9 milioane, dintre care 21,9% sunt abonați.

De atunci, desigur, au avut loc și alte regrupări în piață.

5. Tendințe mondiale şi locale ale operatorilor principali de pe piaţă

În 2013, se estima că contractele de telefonie mobilă vor ajunge la un număr 
de 7 miliarde depășind populaţia globului. În plus, internetul este accesat de mai 
mulţi utilizatori de pe mobil decât de pe PC, SMS-ul este cea mai folosită tehnologie 
mobilă. Sunt 5,8 miliarde utilizatori pe glob şi există 1,3 miliarde utilizatori de reţele 
sociale de pe mobil.

În 2013, se estimează că numărul consumatorilor care vor accesa internetul pe 
mobil va fi mai mare decât cel al consumatorilor care îl accesează de pe un computer 
personal. În acest timp, penetrarea smartphone-urilor în România a ajuns la 25%, 
departe de media vest-europeană, dar în apropiere de media globală.

Jucătorii de pe piaţa telecomunicaţiilor mobile în România au avut o evoluţie 
favorabilă în timp. Prezentam mai jos ultimele noutăţi cu privire la aceştia.

Cota de piaţă a Orange, numărul unu pe piaţa locală de telefonie mobilă, a 
evoluat constant de la debutul recesiunii în 2008. Orange oferă diverse soluţii de 
fidelizare, spre exemplu serviciul de internet la metrou pentru clienţii săi. Orange 
a estimat că traficul de internet la metrou datorită acestei facilitaţi a crescut cu 
40%. Orange România, numărul unu pe piaţa locală de telefonie mobilă, a demarat 
deasemeena o campanie de reduceri de până la 90% a preţurilor pentru o serie de 
telefoane, tablete, căşti, camere şi rame foto, huse pentru telefoane şi hard discuri 
externe.

Vodafone, al doilea jucător din telecomul românesc, are o cotă de piaţă de 
5  După preluarea din 2009; ulterior Zapp a mai funcţionat sub controlul Cosmote, dar brand propriu; în martie 2013 
frecvenţa de unde utilizată de Zapp a fost scoasă din uz, integrarea fiind terminată operaţional. Sondaj Gallup; www.
zf.ro.
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70% pe segmentul de clienţi corporate şi de 50% pe zona de IMM-uri şi persoane 
fizice. Vodafone a lansat în parteneriat cu Microsoft România suita de servicii Office 
365, care oferă în cloud servicii de email, colaborare pe documente, conferinţe web 
şi versiunea online a aplicaţiilor Microsoft Office. De asemenea, exista servicii de 
internet gratuit de la Vodafone pentru notebook-urile Sony Vaio de peste 4.000 lei

Cosmote, numărul trei pe piaţa locală de telefonie mobilă, a lansat serviciile 
HD Voice, un serviciu care le permite clienţilor companiei să obţină o claritate 
deosebită a sunetului în timpul convorbirii telefonice.

6. Caracteristicile pieţei telecomunicațiilor mobile

l Gradul de penetrare al serviciilor de telefonie mobilă

În 82% din gospodăriile din România, se folosesc servicii de telefonie mobilă, 
indiferent că este vorba de servicii cu abonament sau de cartele preplătite. Gradul de 
penetrare a serviciilor de telefonie fixă este semnificativ mai mare în mediul urban 
comparativ cu mediul rural. La nivel individual, 77% din românii cu vârsta de 16 ani 
sau peste folosesc un telefon mobil personal. Este estimat că, la nivel naţional, există 
1,23 SIM-uri, mulţi consumatori preferând serviciile mai multor operatori mobili.

l Piaţa serviciilor de telefonie mobilă – tipuri de servicii şi furnizori

Aproximativ 78% din utilizatorii serviciilor de telefonie mobilă folosesc 
serviciile unui singur furnizor, 18% au doi furnizori iar 4% au trei sau mai mulţi 
furnizori (graficul nr. 4.). 

Probabilitatea de a utiliza serviciile mai multor furnizori este aproape de două 
ori mai mare în mediul urban decât în mediul rural. Principalul motiv pentru care o 
persoană foloseşte serviciile mai multor furnizori îl constituie optimizarea costurilor: 
se poate alege furnizorul prin care se efectuează un apel în funcţie de reţeaua în care 
se apelează, beneficiind astfel de tarife mai mici. 1

7% din persoanele care au mai mult de un furnizor afirmă că una dintre cartelele 
SIM le-a fost oferită gratuit – este în principal cazul abonamentelor de telefonie 
mobilă oferite de RCS&RDS propriilor săi clienți pentru alte servicii de comunicaţii.
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Graficul nr. 4 - Numărul de furnizori de telefonie mobilă utilizaţi
Sursa: sondaj Gallup, http://media.hotnews.ro

În funcţie de tipul de serviciu utilizat, piaţa serviciilor de telefonie mobilă se 
poate structura astfel: 48% din utilizatori folosesc doar servicii pe bază de abonament, 
40% doar cartele preplătite iar 12% folosesc atât abonamente cât şi cartele (graficul 
nr 5). 

Graficul nr. 5- Structura pieţei în funcţie de tipul de serviciu utilizat
Sursa: sondaj Gallup, http://media.hotnews.ro

Rata de utilizare a abonamentelor este mai mare în mediul urban decât în 
mediul rural, în timp ce în cazul cartelelor preplătite situaţia se prezintă invers. De 
asemenea, rata de utilizare a abonamentelor este semnificativ mai mare pe segmentul 
persoanelor cu studii superioare iar rata de utilizare a cartelelor este mai mare pe 
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segmentul persoanelor cu maxim 10 clase absolvite.
Orange este lider pe piaţa serviciilor de telefonie mobilă, jumătate din 

utilizatori folosind cel puţin o cartelă SIM de la Orange, 35% utilizează servicii de 
telefonie mobilă de la Vodafone, 26% de la Cosmote şi 9% de la RDS. Orange este 
lider în Nord-est, Nord-vest, Vest, Sud-vest şi Centru, iar Vodafone în Bucureşti, Sud 
şi Sud-est. Cosmote nu ocupă poziţia de lider în nicio regiune, dar înregistrează rate 
foarte bune de penetrare în Bucureşti, Sud-vest, Sud şi Sud-est.

În plus, 78% din utilizatorii serviciilor de telefonie mobilă folosesc serviciile 
unui singur furnizor, 18% au doi furnizori iar 4% au trei sau mai mulţi furnizori. 
Probabilitatea de a utiliza serviciile mai multor furnizori este aproape de două ori 
mai mare în mediul urban decât în mediul rural. Principalul motiv pentru care o 
persoană foloseşte serviciile mai multor furnizori îl constituie optimizarea costurilor: 
se poate alege furnizorul prin care se efectuează un apel în funcţie de reţeaua în care 
se apelează, beneficiind astfel de tarife mai mici. Exista şi practica oferirii cartelelor 
SIM în mod gratuit – este în principal cazul abonamentelor de telefonie mobilă 
oferite de RCS&RDS propriilor săi clienţi pentru alte servicii de comunicaţii. Per 
ansamblu, în România, un utilizator de telefonie mobilă foloseşte 1,23 cartele SIM. 
Atât în cazul persoanelor care utilizează abonamente cât şi al celor care utilizează 
cartele preplătite, opţiunile cele mai frecvent achiziţionate sunt cele care oferă minute 
adiţionale în reţelele naţionale de telefonie mobilă.

l Utilizarea pachetelor de servicii

În jumătate din gospodăriile din România, se folosesc cel puţin două servicii 
de comunicaţie diferite (telefonie fixă, telefonie mobilă, internet, servicii TV) de 
la acelaşi furnizor. În o treime din gospodării se folosesc mai multe servicii de la 
un furnizor sub forma unui pachet pentru care primesc o singură factură, cu preţuri 
nedefalcate. RCS&RDS este principalul furnizor de pachete de servicii: jumătate din 
gospodăriile care folosesc mai multe servicii de la un furnizor primesc aceste servicii 
de la RCS&RDS, 35% de la Romtelecom şi 8% de la UPC. Dacă luăm în calcul doar 
gospodăriile în care se utilizează servicii de telefonie mobilă, 25% din abonamentele 
de telefonie mobilă sunt parte a unui pachet, în timp ce 75% nu sunt parte a unui 
pachet. Cel mai utilizat tip de pachet care include servicii de telefonie mobilă este 
pachetul 4-play de la RCS&RDS: telefonie fixă + telefonie mobilă + internet fix + 
servicii TV. Principalul motiv al utilizării serviciilor de telefonie fixă într-un pachet 
de servicii îl reprezintă costul total mai mic al pachetului, comparativ cu situaţia în 
care aceste servicii ar fi fost achiziţionate de la furnizori diferiţi (aspect menţionat de 
jumătate din cei care utilizează un pachet de servicii), iar în privinţa celor de telefonie 
mobilă - faptul că aşa au fost oferite de către furnizor. Un alt beneficiu important este 
dat de uşurinţa efectuării plăţii, deoarece serviciile sunt oferite de un singur furnizor.
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l Gradul de penetrare a pachetelor de servicii

În 43% din gospodăriile din România se folosesc cel puţin două servicii de 
comunicaţie diferite (telefonie fixă, telefonie mobilă, internet, servicii TV) de la 
acelaşi furnizor. 45% din gospodării folosesc mai multe servicii de comunicaţie, dar 
fiecare este oferit de un alt furnizor iar 9% din gospodării folosesc un singur tip 
de serviciu sau niciunul (3% din persoane nu au ştiut sau au refuzat să răspundă – 
graficul nr. 6.). Motivele achiziționării telefoniei mobile într-un pachet de servicii 
sunt prezentate în graficul nr. 7).

Graficul nr.  6- Gradul de penetrare a pachetelor de servicii
Sursa: sondaj Gallup, http://media.hotnews.ro

Graficul nr. 7- Motivele achiziţionării telefoniei mobile într-un pachet de servicii
Sursa: sondaj Gallup, http://media.hotnews.ro
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l Notorietatea furnizorilor, gradul de cunoaştere a ofertelor şi sursele de 
informare

Orange este şi brandul cu cea mai mare notorietate în rândul consumatorilor, 
urmat de Vodafone, Cosmote, RCS&RDS şi Romtelecom (graficul nr. 8). Două treimi 
din utilizatorii de servicii de telefonie mobilă consideră că ştiu cât au nevoie sau chiar 
mai mult referitor la serviciile oferite de propriul furnizor iar o treime afirmă acelaşi 
lucru despre serviciile altor furnizori. Procente similare s-au obţinut şi în ceea ce 
priveşte gradul de cunoaştere a tarifelor.

Graficul nr.  8-Notorietatea operatorilor de telefonie mobilă
Sursa: sondaj Gallup, http://media.hotnews.ro

Principalele surse de informare privind serviciile de telefonie mobilă sunt, în 
egală măsură, rudele/cunoştinţele utilizatorilor şi experienţa personală a utilizatorilor 
obţinută în urma interacţiunii directe cu furnizorul la punctele de lucru ale acestuia. 
Alte mijloace de informare sunt televiziunea, internetul (site-urile furnizorilor), 
pliante şi broşuri.

Aproximativ 2 treimi din consumatori au auzit că unii operatori de reţele de 
telefonie mobilă oferă de asemenea servicii de telefonie fixă. Ponderea celor care 
cunosc acest lucru este mai mare în mediul urban. Cel mai cunoscut operator de 
telefonie mobile care oferă de asemenea servicii de telefonie fixă este RCS&RDS, 
urmat de Vodafone şi Romtelecom (graficul nr. 9).

Din utilizatorii serviciilor de telefonie mobilă, mai mult de jumătate au instalată 
şi o linie fixă de acces în gospodărie. Per ansamblu, telefonul mobil este însă folosit 
mai frecvent decât telefonul fix în gospodărie. Două treimi din consumatori au auzit 
că unii operatori de reţele de telefonie mobilă oferă de asemenea servicii de telefonie 
fixă.

UNIVERS ECONOMICO-FINANCIAR
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Graficul nr.  9- Notorietatea serviciilor de telefonie fixă ale operatorilor de telefonie 
mobilă

Sursa: sondaj Gallup, http://media.hotnews.ro

Două treimi din utilizatorii serviciilor de telefonie mobilă afirmă că, atunci 
când efectuează un apel, sunt preocupaţi dacă numărul apelat este un număr fix sau 
mobil sau în ce reţea de telefonie mobilă se află numărul apelat.

În ceea ce priveşte gradul de cunoaştere a tarifelor practicate de propriul 
furnizor de telefonie mobilă, acesta este foarte scăzut. 

De exemplu, din utilizatorii de abonamente, doar 21% din respondenţi afirmă 
că ştiu care este costul unui apel de un minut în aceeaşi reţea de telefonie mobilă, 
18% cunosc costul unui apel de un minut către alte reţele mobile şi 10% cunosc 
costul unui apel de un minut către o reţea de telefonie fixă, alta decât cea deţinută 
(dacă este cazul) de operatorul de telefonie mobilă (graficul nr. 10). 

Procente un pic mai mari întâlnim în rândul utilizatorilor de cartele preplătite: 
30% din respondenţi afirmă că ştiu care este costul unui apel de un minut în aceeaşi 
reţea de telefonie mobilă iar 26% cunosc costul unui apel de un minut către alte reţele 
mobile.

UNIVERS ECONOMICO-FINANCIAR
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Graficul nr.  10 - Surse de informare cu privire la ofertele furnizorilor de servicii de 
telefonie mobilă

Sursa: sondaj Gallup, http://media.hotnews.ro

l Obiceiuri de utilizare a serviciilor de telefonie mobilă

În afară de utilizarea tradiţională a telefonului mobil (pentru a efectua şi 
primi apeluri şi mesaje scrise), o treime din consumatori utilizează mobilul şi pentru 
conţinut media şi internet. Nu există diferenţe semnificative între persoanele care 
folosesc un abonament şi utilizatorii cartelelor preplătite în privinţa scopurilor 
utilizării serviciilor de telefonie mobilă.

Abonaţii RDS folosesc telefonul mobil pentru a trimite SMS-uri într-o măsură 
mult mai mică decât ceilalţi utilizatori. De asemenea, există o pondere ceva mai mică 
de persoane care folosesc telefonul mobil de la Cosmote şi RDS pentru a naviga pe 
Internet comparativ cu persoanele care folosesc servicii de telefonie mobilă de la 
Vodafone sau Orange.

Majoritatea respondenţilor afirmă că efectuează zilnic apeluri în reţeaua 
proprie de telefonie mobilă. Abonaţii RDS vorbesc mai puţin în reţeaua proprie de 
telefonie mobilă decât cei care utilizează serviciile altor furnizori, dar vorbesc mai 
mult în cea fixă. 

În ceea ce priveşte apelurile către alte reţele mobile, un sfert din respondenţi 
efectuează zilnic astfel de apeluri şi jumătate o dată sau de câteva ori pe săptămână.

Marea majoritate a utilizatorilor serviciilor de telefonie mobilă de la Vodafone, 
Orange şi Cosmote efectuează apeluri către reţelele mobile într-o măsură mai mare 
sau aproape exclusiv în reţeaua proprie.

Apelurile internaţionale nu deţin o pondere semnificativă, două treimi 
din consumatori nu folosesc niciodată telefonul mobil pentru a efectua apeluri 
internaţionale.
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Cele mai multe din aceste persoane folosesc alternativ abonamentul sau cartela 
în funcţie de reţeaua în care efectuează apelul iar un sfert folosesc cartela atunci când 
mai au minute puține incluse în abonament.

l Cheltuieli cu serviciile de telefonie mobilă

Suma medie cheltuită într-o lună obişnuită cu serviciile de telefonie mobilă 
folosite personal este de cca 50 RON. Dacă se împart cheltuielile pe tip de serviciu 
folosit, rezultă că în medie o persoană plăteşte lunar 52 RON pentru un abonament 
de telefonie mobilă şi 29 RON pentru o cartelă preplătită. Cheltuielile cu serviciile 
de telefonie mobilă cu abonament sunt direct corelate cu venitul mediu pe persoană 
în gospodărie, în timp ce în cazul utilizatorilor de cartele preplătite nu s-a putut 
evidenţia o corelaţie în acest sens. Pe furnizori, persoanele care utilizează servicii de 
telefonie mobilă exclusiv de la Vodafone plătesc în medie 47 RON lunar, cele care 
folosesc servicii de la Orange plătesc 46 RON, abonaţii RDS plătesc 40 RON iar 
utilizatorii Cosmote plătesc 38 RON.

l Criterii relevante pentru alegerea serviciilor de telefonie mobile

Există patru criterii care ies în evidenţă din punctul de vedere al importanţei 
lor atunci când se alege un serviciu de telefonie mobilă. Acestea sunt: acoperirea în 
teritoriu a reţelei, prietenii/cunoştinţele să fie abonaţi ai aceleaşi reţele, tarifele pentru 
abonament şi/sau apeluri şi calitatea convorbirilor/sunetului. Fiecare din aceste 
criterii este considerat important sau foarte important de majoritatea consumatorilor. 
Reputaţia companiei, gama şi preţul telefoanelor mobile disponibile şi ofertele 
promoţionale reprezintă de asemenea criterii cu un grad ridicat de importanţă pentru 
2 treimi din utilizatorii de telefonie mobilă.

Dacă ne referim la importanţa diverselor tipuri de tarife, pentru utilizatorii de 
telefonie mobilă cu abonament, importanţa cea mai mare o are preţul abonamentului. 
După preţul abonamentului, urmează, în ordinea importanţei, tarifele pentru apelurile 
în aceeaşi reţea mobilă şi tarifele pentru apelurile către alte reţele mobile.

Utilizatorii de telefonie mobilă cu cartelă preplătită acordă cea mai mare 
importanţă preţului cartelei (creditul iniţial inclus) şi tarifelor pentru apelurile în 
aceeaşi reţea mobilă.

Cei mai mulţi utilizatori de telefonie mobilă sunt mulţumiţi de serviciile de 
care beneficiază. O pondere mai mică a persoanelor mulţumite există atunci când se 
evaluează satisfacţia faţă de tarifele percepute de operatori.

l Substituibilitatea serviciilor – comportament în trecut
Motivele renunţării la furnizorii de telefonie mobilă sunt diverse: tarifele prea 

mari pentru apeluri, faptul că prietenii/cunoştinţele s-au mutat în altă reţea, apariţia 
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unor pachete de servicii de telefonie mobilă cu tarife mai avantajoase i-a făcut să 
renunţe la fostul furnizor etc. 

l Bariere privind schimbarea furnizorului de telefonie mobilă

Principala barieră în schimbarea furnizorului este obișnuința cu serviciile 
furnizorului respectiv – motiv invocat de jumătate din persoanele care s-au gândit 
la a-şi schimba furnizorul de telefonie mobilă. O treime din aceste persoane afirmă 
că termenii contractuali le-au împiedicat să schimbe furnizorul de servicii, întrucât 
costul rezilierii prezentului contract este prea mare. O cincime din respondenți nu 
au schimbat furnizorul pentru că au anumite beneficii în calitate de client vechi şi 
nu vor să renunţe la ele iar altă cincime afirmă că au primit între timp o ofertă mai 
avantajoasă de la propriul operator.

În privința liniei de telefon fixă, intenția de renunțare este semnificativ mai 
mare în gospodăriile cu venituri mici. Principalele motive ale intenției de renunțare 
la linia de telefonie fixă sunt legate de costurile utilizării, respectiv abonamentul 
este prea scump, iar tarifele la convorbiri sunt prea mari (în special tarifele către 
alte reţele fixe sau mobile), precum şi de lipsa nevoii de a utiliza astfel de servicii în 
condiţiile în care se utilizează servicii de telefonie mobilă.

În ceea ce priveşte persoanele care utilizează exclusiv servicii de telefonie 
mobilă, jumătate din acestea afirmă că telefonul mobil este suficient pentru nevoile 
lor.

În general, cei mai mulţi utilizatori de telefonie mobilă consideră că serviciile 
de telefonie mobilă reprezintă în prezent o alternativă la telefonia fixă în ceea ce 
priveşte serviciile de voce, în timp ce în ceea ce priveşte accesarea serviciilor de 
Internet broadband de acasă îmbunătăţirea vitezelor şi a acoperirii ar conduce de 
asemenea la înlocuirea serviciilor fixe cu cele mobile.

l Profilul socio-demografic al utilizatorilor serviciilor de telefonie mobilă

Din analiza profilului socio-demografic al utilizatorilor şi non-utilizatorilor 
serviciilor de telefonie mobilă, se desprind câteva particularităţi: 

- aproximativ două treimi din utilizatorii serviciilor de telefonie mobilă 
locuiesc în mediul urban; 

- persoanele care folosesc servicii cu abonament locuiesc în proporţie mai 
mare în mediul urban decât utilizatorii de cartele preplătite; 

- utilizatorii serviciilor de telefonie mobilă sunt semnificativ mai tineri decât 
non-utilizatorii. 

De asemenea, persoanele care folosesc cartele preplătite conţin o pondere mai 
mare de tineri decât utilizatorii de abonamente.

O cincime din utilizatorii serviciilor de telefonie mobilă au studii superioare şi 
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jumătate studii medii. Cea mai mare parte a non-utilizatorilor serviciilor de telefonie 
mobilă sunt persoane pensionate. Utilizatorii de cartele preplătite conţin o pondere 
mai mare de studenţi/elevi, casnice şi muncitori calificaţi sau necalificaţi decât 
utilizatorii de abonamente, şi o pondere mai mică de patroni, persoane cu funcţii de 
conducere, angajaţi cu studii superioare şi funcţionari publici.

Utilizatorii serviciilor de telefonie mobilă au şi un venit pe persoană în 
gospodărie semnificativ mai mare decât non-utilizatorii. De asemenea, utilizatorii 
serviciilor de telefonie mobilă cu abonament au venituri medii mai mari decât 
utilizatorii de cartele preplătite.

În medie, durata de utilizare a unui terminal mobil este de 3 ani.

l Non-utilizatori de servicii de telefonie mobilă - motive şi intenții de 
achiziție

Aproximativ două treimi din non-utilizatorii serviciilor de telefonie mobilă 
afirmă că nu au nevoie de astfel de servicii, că utilizarea acestor servicii este prea 
scumpă sau consideră prea mari costurile iniţiale de achiziţie.

7. Implicarea Consiliului Concurentei în piaţa telecomunicațiilor mobile

Consiliul Concurentei se implică activ în observarea pieţei telecomunicaţiilor, 
având intervenţii în repetate rânduri. Spre exemplu, în 2012 Consiliul Concurenţei 
a declanşat o investigaţie privind un posibil abuz de poziţie dominantă pe piaţa de 
retransmisie a programelor TV, primii trei operatori din piaţă deţinând o cotă de piaţă 
cumulată de peste 90% la nivel naţional.6

8. Exemple în contextul studiului de caz - Abuz de poziție dominantă - 
comportamente abuzive pe piaţa telecomunicațiilor – Orange și Vodafone

În 2006, ca urmare a două plângeri ale societăţii Netmaster, Consiliul 
Concurenţei a iniţiat o investigaţie privind posibile practici anticoncurenţiale săvârşite 
de societăţile Orange, Vodafone şi Romtelecom, având ca obiect înlăturarea de pe 
piaţă a acestei societăţi. În anul 2010, investigaţia a fost disjunsă în patru investigaţii, 
în funcţie de posibilele practici anticoncurenţiale analizate şi de părţile implicate.

În 2011, au fost finalizate trei dintre aceste investigaţii, ce vizau: un posibil 
abuz de poziţie dominantă săvârşit de Orange, un posibil abuz de poziţie dominantă 
săvârşit de Vodafone şi o posibilă înţelegere anticoncurenţială încheiată între Orange, 
Vodafone şi Romtelecom. În ultimul caz, nu au fost identificate dovezi privind 
încălcarea Legii concurenţei, care să justifice impunerea de măsuri sau sancţiuni. 

6  http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/concurenta-investigheaza-operatorii-tv-rcsrds-romtelecom-si-upc-au-
90-din-clienti-173574.html.
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În ceea ce priveşte primele două investigaţii, autoritatea de concurenţă a 
constatat că Orange şi Vodafone au refuzat să acorde firmei Netmaster accesul la reţele 
lor de telefonie în vederea terminării apelurilor naţionale şi internaţionale tranzitate 
de acest operator. Netmaster le solicitase interconectarea la tariful reglementat de 
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, tarif mai 
mic decât cele practicate de cele două firme de telefonie.

Interconectarea reţelelor operatorilor şi, implicit, achiziţia de către aceştia a 
serviciilor de terminare a apelurilor oferă abonaţilor din reţele diferite posibilitatea 
de a se apela între ei. Astfel, realizarea acestor servicii implică preluarea apelurilor 
provenite sau tranzitate din/prin reţelele altor operatori (Netmaster, în acest caz) 
şi livrarea lor la punctul final de destinaţie (utilizatorii finali ai reţelelor Orange 
şi Vodafone). Pentru operatorii alternativi de telefonie (de tip Netmaster), aceste 
servicii constituie facilităţi esenţiale, în vederea intrării şi respectiv a menţinerii 
lor pe piaţă. Abuzurile Vodafone şi Orange s-au manifestat pe pieţele serviciilor de 
terminare a apelurilor în propriile reţele de telefonie, pieţe pe care fiecare dintre aceşti 
operatori deţine o poziţie de monopol. Conform legislaţiei în domeniul concurenţei, 
în absenţa unei justificări obiective, un refuz reprezintă un abuz de poziţie dominantă 
pe piaţa de acces. Orange şi Vodafone aveau nu numai obligaţia de a acorda accesul 
Netmaster la reţelele lor în vederea terminării apelurilor, dar şi pe aceea de a respecta 
reglementările autorităţii din domeniu, inclusiv cea de a practica un tarif maxim 
pentru serviciile respective (indiferent de locul de iniţiere a acestora, în afară sau în 
interiorul României).

Din analiza efectuată de Consiliul Concurenţei a rezultat că, până în 2007, 
Vodafone şi Orange şi-au stabilit tarife mai mari pentru serviciul de terminare a 
apelurilor în internaţional, fără a lua în considerare reglementările din domeniu, care 
stabileau un tarif maxim ce trebuia respectat. Dacă Vodafone şi Orange ar fi acordat 
accesul Netmaster la tariful maxim reglementat, conform obligaţiei de nediscriminare, 
ar fi trebuit să aplice acelaşi tarif tuturor operatorilor care solicitau acest serviciu, 
inclusiv celor cu care aveau încheiate contracte. O companie care deţine o poziţie 
dominantă are obligaţia de a permite accesul, astfel încât bunurile şi serviciile oferite 
companiilor din aval să le fie furnizate în condiţii nu mai puţin favorabile decât cele 
acordate altor părţi, inclusiv în condiţiile aplicate propriilor operaţiuni din aval. Cele 
două companii nu au acordat Netmaster accesul la reţelele lor de telefonie pentru 
terminarea apelurilor originate în internaţional şi a celor originate în reţelele altor 
furnizori din România pentru o perioadă de un an şi jumătate în reţeaua Vodafone 
şi doi ani şi patru luni în reţeaua Orange. De asemenea, pentru o scurtă perioadă de 
timp, cele două companii au limitat terminarea apelurilor naţionale provenite din 
reţeaua Netmaster.

Constatând comportamentele abuzive ale celor două companii în relaţie cu 
Netmaster, Consiliul Concurenţei a amendat Orange cu 147,9 milioane lei (34,8 
milioane euro), respectiv Vodafone cu 120,3 milioane lei (28,3 milioane euro). 

UNIVERS ECONOMICO-FINANCIAR



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(23)/2015100

Sancţiunile au reprezentat 3,60%, respectiv 3,45% din cifrele de afaceri înregistrate 
de societăţi în anul anterior sancţionării.

9. Impactul licitaţiei de frecvenţe în sectorul telecomunicaţiilor – 
problematica roamingului naţional

Industria de comunicaţii mobile este foarte importantă atât pentru consumatori 
– care trebuie să beneficieze de cele mai bune servicii, la preţuri cât mai mici –, 
cât şi pentru alte ramuri economice pentru care comunicaţiile electronice reprezintă 
un input esenţial. În acest sens, se pleacă de la abordarea că acordarea drepturilor 
de utilizare a spectrului de frecvenţe radio nu trebuie să aibă la bază preponderent 
raţiuni financiare de moment – încasarea unor taxe de licenţă la bugetul de stat 
–, cât mai ales evoluţia întregii industrii a comunicaţiilor mobile pe durata de 
valabilitate a licenţelor. Spectrul de frecvenţe radioelectrice reprezintă infrastructura 
esenţială pentru desfăşurarea activităţilor de comunicaţii electronice mobile, dar şi 
pentru activităţile de comunicaţii electronice fixe acolo unde este fie imposibilă, fie 
nerentabilă, edificarea unei infrastructuri utilizând alte tehnologii „prin fir”. Spectrul 
de frecvenţe reprezintă infrastructura esenţială pentru desfăşurarea activităţilor de 
comunicaţii electronice mobile. Acesta este o resursă limitată şi constituie cea mai 
importantă barieră, atât în ceea ce priveşte intrarea unor noi întreprinderi pe piaţa 
furnizării de reţele şi servicii de comunicaţii electronice mobile, cât şi în ceea ce 
priveşte dezvoltarea acestora pe această piaţă. Pe cale de consecinţă, managementul 
spectrului de frecvenţe trebuie realizat astfel încât să conducă la crearea condiţiilor 
pentru noi intrări de furnizori de reţele şi de servicii de comunicaţii electronice fixe 
şi mobile pe piaţă şi, implicit, la creşterea concurenţei pe această piaţă

Din perspectiva stimulării de noi intrări pe piaţă în vederea creşterii concurenţei 
la nivel de infrastructuri între operatorii mobili, un aspect care a suscitat un interes 
deosebit din partea Consiliul Concurenţei l-a constituit o obligaţiile privind roaming-
ul naţional. Un titular de licenţă avea dreptul de a încheia un acord de roaming 
naţional cu orice alt titular al unei licenţe de utilizare a frecvenţelor radio pentru 
furnizarea de reţele publice de comunicaţii electronice şi de servicii de comunicaţii 
electronice mobile, dacă acoperirea radio a reţelei de acces a solicitantului a atins 
30% din populaţie. Practic, ANCOM7 oferea noilor intraţi posibilitatea de a încheia 
acorduri de acces la reţeaua concurenţilor şi astfel de extindere a acoperirii reţelei 
solicitanţilor (noi intraţi), numai dacă aceştia investesc în propria infrastructură astfel 
încât să realizeze nivelul de acoperire de 30% din populaţie. 

Cu privire la acest aspect, în prealabil trebuie precizat că acordurile de roaming 
naţional pot avea un efect restrictiv pentru concurenţă din următoarele rațiuni:

- reducerea motivaţiei operatorilor mobili de a învesti în propria infrastructură;
- creşterea riscului schimbului de informaţii strategice între părţile acordului, 

7  Autoritatea Naţională pentru administrare şi reglementare în comunicaţii.
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de natură să conducă la coordonarea comportamentului concurenţial al acestora.
Acordurile de roaming naţional presupun, prin natura lor, schimbul unor 

informaţii între părţile respective. În condiţiile în care părţile deţin cote de piaţă 
simetrice, ori suficient de apropiate, creşte riscul de coordonare a comportamentului 
concurenţial al operatorilor respectivi. În cazul noilor intraţi pe piaţă, nu se poate aprecia 
existenţa unui interes din partea acestora sau din partea operatorilor gazdă pentru o 
eventuală coordonare a comportamentului concurenţial pe pieţele cu amănuntul. În 
plus, în condiţiile în care beneficiile pentru consumatori (date de gradul de acoperire 
a reţelei, calitatea serviciului şi viteza de transmisie) nu justifică necesitatea încheierii 
acordurilor respectiv de roaming naţional. Există riscul inaplicabilităţii prevederilor 
art.101 alin. (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în ceea ce 
priveşte acordurile respective. Cu toate acestea, în unele circumstanţe ale pieţei şi 
având în vedere beneficiile pentru consumatori (date de gradul de acoperire a reţelei, 
calitatea serviciului şi viteza de transmisie), în practica europeană au fost acordate 
unele exceptări (pe durata de 4-6 ani) în virtutea prevederilor art.101 alin. (3) din 
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. Astfel, pentru a stimula potenţialii 
operatori în vederea intrării pe piaţa românească de comunicaţii electronice mobile, 
şi pentru a se asigura premisele dezvoltării concurenţei la nivel de infrastructuri între 
operatorii mobili, Consiliul Concurenţei a propus ANCOM modificarea obligaţiilor 
privind roaming-ul naţional în sensul acordării titularilor de licenţe nou intraţi pe 
piaţă a dreptului de acces la reţelele operatorilor mobili existenţi, fără a se condiţiona 
acest drept de realizare a unui anumit grad de acoperire a populaţiei sau teritoriului în 
ceea ce priveşte reţelele pe care aceştia le dezvoltă sau, eventual, de acceptare a unui 
grad de acoperire mai mic – de exemplu 20%. Acest drept trebuie limitat în timp, în 
mod rezonabil, pentru a se permite dezvoltarea reţelei noului intrat. Recomandarea 
Consiliului Concurenţei cu privire la obligaţia de roaming naţional a avut la bază 
următoarele caracteristici ale pieţei din România: 

- intrarea pe piaţă presupune un nivel mare de investiţii necesare dezvoltării 
infrastructurii de reţea şi obţinerii resurselor de spectru;

- cea mai mare parte a veniturilor operatori mobili ce acţionează pe piaţa din 
România provin din serviciile de telefonie mobilă şi SMS – pieţe mature, saturate 
–, iar în contextul economic actual, această situaţie s-ar menţine pe termen scurt şi 
mediu;

- pe aceste pieţe, sunt prezenţi operatori mobili ce deţin atât reţele 2G şi 3G 
cu un grad foarte mare de acoperire a teritoriului şi populaţiei (fiind prezenţi mai 
ales în zonele de densitate), cât şi brand-uri puternice, acestea fiind, fiecare în parte, 
susceptibile de a constitui bariere structurale, atât la intrare, cât şi la expansiunea pe 
piaţă.

Aspectele prezentate mai sus relevă dificultăţi semnificative pentru 
întreprinderile ce doresc să intre pe piaţă şi să exercite presiuni concurențiale la nivel 
de infrastructuri. Aceste dificultăţi pot fi contracarate prin acordarea, în beneficiului 
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noilor intraţi şi pe termen limitat, a posibilităţii de acces la reţelele operatorilor 
existenţi prin acorduri de roaming naţional, în vederea furnizării de servicii 
concurente. Deşi Consiliul Concurenței a propus acordarea din start a dreptului de 
roaming naţional, exclusiv în beneficiul noilor intraţi, un nou intrat pe piaţă nu poate 
face disponibilă o ofertă de servicii de comunicaţii electronice mobile decât ulterior 
obţinerii de resurse de numerotaţie, respectiv negocierii şi implementării unui acord 
de roaming naţional (ceea ce presupune întârzieri de cel puţin 5 luni - termenul 
cumulat de negociere şi de implementare a acordului de roaming), fiind diminuat 
astfel, în mod obiectiv şi exogen operatorului, impactul unei noi intrări asupra pieţei. 
În aceste condiţii, menţinerea pragului de 30% cu excluderea principalelor zone de 
densitate de la obligaţia de roaming naţional în beneficiul noilor intraţi nu este de 
natură să încurajeze noi intrări pe piaţă, capabile să exercite în mod direct şi imediat 
presiuni concurenţiale asupra operatorilor existenţi.

Din perspectiva Consiliului Concurenţei, oferirea posibilităţii MVNO de 
a intra pe piaţa serviciilor de comunicaţii electronice din România poate conduce 
la dinamizarea pieţei în general, inclusiv creşterea gradului de concurenţă pe piaţa 
serviciului de telefonie mobilă şi pe piaţa serviciilor SMS, dar mai ales la dezvoltarea 
unor servicii de comunicaţii electronice de bandă largă inovative. Astfel, în vederea 
dezvoltării concurenţei pe piaţa serviciilor de comunicaţii mobile inclusiv la nivel 
de servicii, Consiliul Concurenţei a apreciat ca fiind benefică introducerea în 
Caietul de sarcini de către ANCOM a unor prevederi de natură să faciliteze intrarea 
pe piaţă a operatorilor de reţele Mobile virtuale (MVNO), respectiv să stimuleze 
interesul titularilor de licenţă (MNO) de a acorda accesul MVNO la propriilor reţele. 
În consecinţă, ANCOM a modificat prevederile documentaţiei licitaţiei, potrivit 
recomandărilor Consiliului Concurenţei.

Potrivit datelor publicate, au participat la licitaţia de spectru organizată de 
ANCOM 5 operatori (Vodafone România SA, Orange România SA, Cosmote SA, 
RCS & RDS SA şi 2K Telecom SA). În urma licitaţiei, 5 operatori şi-au adjudecat 
485 de MHz în benzile de 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz şi 2600 MHz din totalul 
de 575 MHz. Astfel, au rămas nealocate 1 bloc (2x5 MHz) în banda de 800 MHz, 
respectiv 8 blocuri (2x40 MHz) în banda de 2600 MHz.

Trebuie evidenţiate următoarele rezultate pozitive ale licitaţiei:
- pe total, cantitatea de spectru disponibilă pentru comunicaţii mobile a crescut 

cu 77%; fiecare din cei 4 MNO existenţi deja pe piaţă deţine resursele necesare de 
spectru pentru dezvoltarea de servicii noi, inovative, de comunicaţii electronice 
mobile de bandă largă, inclusiv prin introducerea tehnologiei 4G;

- urmare a licitaţiei, distribuţia benzii de 900 MHz a devenit mai eficientă, 
acomodând prezenţa a 4 operatori;

- trei dintre operatorii câştigători – Cosmote Romanian Mobile 
Telecommunications, RCS & RDS şi 2K Telecom – şi-au asumat obligaţia găzduirii 
MVNO;
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În urma licitaţiei, 676 localităţi rurale, în prezent nedeservite de reţele de 
comunicaţii mobile în bandă largă, urmează a beneficia cu prioritate de acoperire cu 
reţele HSPA, HSPA+ sau LTE, procedura de alocare a acestora urmând să respecte 
mecanismul recomandat de Consiliul Concurenţei.

De asemenea, operatorii a căror acoperire cu propria reţea de acces radio 
atinge 30% din populaţie pot beneficia de roaming naţional pentru o perioadă de cel 
puţin trei ani. Cu privire la acest ultim aspect, cel puţin în ceea ce priveşte reţelele 
operatorilor mobili Orange, Vodafone, respectiv Cosmote, acestea au deja un grad 
de acoperire mare, iar îndeplinirea obligaţiilor de acoperire prevăzute în Caietul 
de sarcini nu presupune investiţii similare pe care le-ar fi înfruntat un nou intrat 
în vederea furnizării de servicii de comunicaţii electronice. Având în vedere faptul 
că dreptul de roaming naţional prevăzut în formă finală a Caietului de sarcini (pe 
baza căruia s-a desfăşurat licitaţia) nu este acordat exclusiv noilor intraţi, ori cel 
puţin numai din perspectiva implementării de tehnologii noi (de exemplu, LTE) 
care presupun eforturi investiţionale deosebite din partea unui operator în condiţiile 
actuale ale pieţei, rezultă că reglementarea respectivă nu poate avea eficienţa scontată 
de ANCOM în ceea ce priveşte stimularea de noi intrări pe piaţă ori a dezvoltării de 
noi tehnologii.

Mai mult, în condiţiile în care ANCOM a acordat dreptul de roaming naţional 
tuturor operatorilor mobili, indiferent de momentul intrării pe piaţă (în speţă, operatori 
existenţi, respectiv operatori nou intraţi), rezultă că operatorii existenţi au un avantaj 
în raport cu operatorii nou intraţi, avantaj ce izvorăşte din îndeplinirea din start a 
condiţiei de prag care condiţionează dreptul de a solicita (şi de a obţine) încheierea 
de acorduri privind roamingul naţional, spre deosebire de noii intraţi care trebuie să 
realizeze ulterior licitaţiei pragul minim de acoperire de 30% prevăzut în Caietul de 
sarcini. Acest avantaj al operatorilor existenţi este cu atât mai accentuat cu cât nivelul 
de investiţii necesar pentru îndeplinirea obligaţiei de acoperire a populaţiei/teritoriului 
cu servicii de comunicaţii electronice mobile furnizate prin propriile reţele este mai 
redus. Prin urmare, chiar dacă nu ar crea distorsiuni concurenţiale semnificative pe 
piaţă, de natură să atragă intervenţia Consiliului Concurenţei în baza art.9 din Legea 
concurenţei, obligaţia respectivă privind roaming-ul naţional nu poate avea eficienţa 
scontată de ANCOM în ceea ce priveşte stimularea concurenţei pe piaţă. 

Concluzii și propuneri 

Aşa cum s-a afirmat iniţial, creşterea competitivităţii este crucială pentru 
susţinerea progresului economic şi social în Europa. În timp ce problemele fiscale şi 
tensiunile de pe pieţele financiare, precum şi transferurile datoriilor sectorului bancar 
în bugetele suverane sunt cele mai vizibile efecte ale crizei actuale, există un acord 
larg răspândit că competitivitatea globală relativ slabă a Europei este fundamental 
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cauza crizei. Din perspectiva situaţiei la nivel european, se ştie că există un decalaj 
de competitivitate puternic, care împarte Europa în două blocuri: partea de Nord 
orientată spre export şi extrem de productivă şi un Sud şi Est mai puţin productive. 
Acest decalaj este în centrul dezechilibrelor macroeconomice periculoase care au 
afectat Europa, şi în special zona euro, în ultimii ani. Abordarea acestui decalaj 
va stimula competitivitatea globală a regiunii şi pentru a îmbunătăţi stabilitatea 
economică şi financiară a continentului. 

Astfel, competitivitatea şi un mediu concurenţial sănătos sunt o condiţie 
esenţială pentru buna funcţionare a unei economii. Promovarea culturii concurenţei 
a constituit una din priorităţile autorităţii de concurenţă, ţinând seama de implicaţiile 
acesteia în dezvoltarea economiei de piaţă funcţional în România. Principalul 
obiectiv al promovării culturii concurentei – cunoaşterea şi respectarea regulilor ce 
guvernează concurenţa şi ajutorul de stat – a vizat conştientizarea participanţilor la 
viaţa economică cu privire la crearea şi menţinerea unui mediu concurenţial sănătos.

Având în vedere aceste aspecte, lucrarea a abordat problematici teoretice 
şi practice privind mediul concurenţial, trecând prin provocări macro şi micro ale 
mediului concurenţial, s-au prezentat conceptele teoretice de concurenţă şi tipurile 
de concurenţă, cadrul legislativ şi instituţional al reglementarilor concurenţiale 
iar în studiul de caz s-a analizat piaţa telecomunicaţiilor mobile în România din 
perspectiva problematicii de concurenţă. Prin studiul de caz, s-a realizat o cunoaştere 
mai profundă a pieţei telecomunicaţiilor mobile în România, o piaţă în care mediul 
concurenţial trebuie atent monitorizat, datorită condiţiilor de oligopol.

Menţinerea unui climat competitiv, care să producă valoare adăugată este deci 
fundamental şi adjuvant oricărei activităţi economice, atât pieţelor noi cât şi a celor 
mature, de tipul celei analizate în această lucrare.

În cazul în care eforturile recente de a impulsiona competitivitate, continuă să 
fie implementat şi scalate, recenta perioadă de dificultăţi cu care se confruntă Europa 
nu ar trebui să fie privit ca un semn de declin inevitabil, ci mai degrabă ca un pas spre 
reconstruire. Acest nivel crescut de competitivitate poate duce la niveluri mai ridicate 
de creştere susţinută pentru toţi în Europa, pe termen lung. 

Aşa cum s-a afirmat iniţial, competitivitatea naţională este un punct de interes 
nu numai pentru agenda publica ci şi pentru organismele profesionale şi mediile 
academice. Există multe dezechilibre în economia românească iar cel mai uşor 
se poate acţiona în domeniul construirii unui mediu de afaceri concurenţial prin 
modificarea unor legi care să nu aibă impact asupra bugetului în sensul creşterii 
cheltuielilor şi reducerii veniturilor ci, dimpotrivă, fără o creştere a cheltuielilor să 
se realizeze importante creşteri de venit în buget. Sunt foarte multe legi în vigoare 
care reglementează domeniul economico-financiar şi care introduc un volum mare 
de birocraţie care înseamnă de fapt cheltuiala suplimentară şi inutilă, distorsiuni 
în mediul concurenţial şi preţuri mai mari pentru populaţie şi agenţi economici cu 
impact negativ asupra consumului şi implicit a nivelului de trăi. Un mediu economic 
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neconcurenţial sugruma competiţia şi implicit productivitatea muncii şi în aceeaşi 
măsură rentabilitatea agenţilor economici.

Având în vedere aspectele prezentate anterior s-ar putea propune următoarele:
- Asigurarea unui climat legislativ concurenţial care să faciliteze dezvoltarea 

IMM-urilor şi a profesiilor liberale.
- Constituirea unui sistem informaţional integrat între toate instituţiile publice 

centrale şi locale ale statului (reducere birocraţie şi evaziune)
- Eliminarea preţurilor şi tarifelor de monopol (spre exemplu în activitatea 

notarială, taxele de intabulare etc.) (spre exemplu: înfiinţare notariate de stat şi acces 
la profesie a altor specialişti juridici etc.)

- Reglementarea atentă a domeniilor in care concurenţa este una de monopol 
sau de oligopol precum şi monitorizarea permanentă a acestora pentru depistarea 
eventualelor derapaje, precum s-a prezentat în cuprinsul lucrării pe studiul de caz.
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Rezumat 

În procesul cunoaşterii, o metodă de cercetare indispensabilă o 
reprezintă analiza, ca metodă de cercetare. Cu ajutorul analizei se creează 
posibilitatea cercetării lucrurilor şi a fenomenelor, se descoperă structura, se 
verifică şi se stabilesc legăturile de cauzalitate, factorii care le generează, se 
pot lua decizii pentru activităţile viitoare. În toate domeniile ştiinţei, analiza 
ca metodă de cercetare, are un rol deosebit în cunoaşterea acestora.

Cuvinte cheie: economie, întreprindere, analiză, echilibru financiar, indicatori 
de echilibru

Summary: 

In the process of knowledge, an indispensable research method is an 
analysis, as research method. With the analysis is created the possibility of 
research things and phenomena,  reveals structure, check and establish causal 
connections, factors that generate them, decisions can be made for future 
activities. In all fields of science, analyse as research method, it has a special 
role in their knowledge.

Keywords: economy, enterprise, analysis, financial balance, balance indicators
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1. Considerații generale

În prezent, asistăm la o economie care este rezultatul unui proces evolutiv şi 
al dezvoltării schimbului reciproc de activităţi, de la cele mai simple până 

la cele mai complete. Într-un astfel de cadru, se dezvoltă şi acţionează întreprinderile, 
care trebuie să abordeze, indiferent de profilul lor de activitate problemele de gestiune 
financiară ori de cate ori efectuează o operațiune care priveşte aprovizionarea, 
deținerea sau cedarea de titluri de monedă.

În această lucrare, am prezentat un studiu de caz privind analiza echilibrului 
financiar, realizat pe exemplul S.C. GIFT EXCLUSIV S.R.L, fiind evidențiați 
principalii indicatori prin intermediul cărora poate fi apreciată activitatea desfășurată 
de întreprindere pe parcursul a trei exerciții financiare consecutive.

În procesul cunoaşterii, o metodă de cercetare indispensabilă de cercetare o 
reprezintă analiza. Cu ajutorul analizei, se creează posibilitatea cercetării lucrurilor 
şi a fenomenelor, se descoperă structura, se verifică şi se stabilesc legăturile de 
cauzalitate, factorii care le generează, se pot lua decizii pentru activitățile viitoare. 
În toate domeniile științei, analiza ca metodă de cercetare, are un rol deosebit în 
cunoaşterea acestora. 

În România ultimilor ani, ştiinţă economică a evoluat spectaculos în ceea ce 
priveşte perfecţionarea metodelor de analiză economico-financiară a întreprinderilor 
în contextul trecerii la economia de piaţă. Echilibrul financiar al întreprinderii se 
apreciază în cea mai mare parte utilizând datele din bilanțul financiar al întreprinderii, 
bilanț obținut în urma retratării bilanțului contabil.

Aprecierea echilibrului financiar se realizează prin intermediul indicatorilor de 
echilibru: fond de rulment (FR), nevoia de fond de rulment (NFR) şi trezoreria 
netă (TN).

Fondul de rulment (FR), reprezintă „marja de securitate ce măsoară 
echilibrul financiar şi se poate aprecia fie ca diferenţă între capitalurile permanente 
şi activul imobilizat, fie ca diferenţă între activul circulant şi datoriile pe termen 
scurt”. Nevoia de fond de rulment (NFR), reprezintă „diferenţa dintre nevoile 
temporare şi sursele temporare, respectiv suma necesară finanţării decalajelor care 
se produc între timp între fluxurile reale şi fluxurile de trezorerie determinate în 
special de activitatea de exploatare”. 

În ceea ce priveşte situaţia trezoreriei (ST), aceasta reprezintă „diferenţa între 
nivelul totalurilor valorilor din casă şi a nivelului contribuțiilor bancare curente şi a 
soldurilor creditoare ale băncii”. 

Situaţia trezoreriei mai poate fi determinată şi ca o „diferenţă între fondul de 
rulment şi nevoia de fond de rulment”.

 ST = FR - NFR
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2. Prezentarea generală a societăţii S.C. GIFT EXCLUSIV  S.R.L.

l Scurt istoric al societăţii
Societatea a fost înființată în 2010 de către 5 asociați (persoane fizice), dintre 

care unul îndeplineşte şi funcţia de Administrator şi Preşedinte. 
Societatea comercială GIFT EXCLUSIV S.R.L. este parte a grupului GIFT 

care are activităţi în domeniile: construcții, imobiliare şi hoteliere.
Societatea comercială are număr de înregistrare la Registrul Comerțului 

J40/23568/1992, CUI RO476668, cu sediul social în str. Speranţei, nr. 13, localitatea 
Bucureşti, sector 1, cod poştal 070000. Obiectul principal al activităţii este 4639, 
respectiv comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun.

La constituire, capitalul social al firmei subscris şi vărsat în numerar a fost de 
1.868.500 lei, fiecare asociat având câte 3737 părţi sociale în valoare de 100 Ron/
parte socială. Ulterior, prin hotărâri ale Adunării Generale a Asociaţiilor, capitalurile 
proprii au fost majorate prin constituirea de rezerve legale şi statutare astfel, din 
rezultatul financiar al anului 2011 s-au constituit rezerve legale de 173.700 lei, iar în 
anii 2012, 2013 și 2014, rezerve statutare în valoare de  1.034.000 lei.

Printre activele şi serviciile societăţii se numără:
- 850 m² de birouri echipate modern; 
- depozit de 4000 m² cu 2, 3 sau 4 niveluri, stivuitoare şi transpaleţi; 
- acces internet Wire-free, peste 100 de telefoane şi linii telefonice, peste 40 

de telefoane mobile smart, peste 20 de abonamente Internet, peste 100 de adrese de 
e-mail; 

- flotă de maşini: peste 100; 
- garaj echipat complet; 
-program de facturare: Wizz Pro – Oracle 2010; 
- 70% din comenzi sunt preluate în scris: e-mail sau fax, iar restul de 30% sunt 

preluate electronic.
Specific profilului de comerţ şi distribuţie, logistica ocupă un loc strategic în 

structura societăţii: 
- livrare în 24 de ore local în oraşele cu depozit; 
- livrare în 48 de ore în oraşele fără depozit; 
- rotaţie mediu depozit central: 180 de paleţi zilnic; 
- rețea de clienţi supervizaţi: peste 3000; 
- rețea de distribuitori: 32.

Cu experiența acumulată pe parcurs în importul şi distribuția de alimente, 
băuturi alcoolice şi nealcoolice, Societatea Comercială GIFT EXCLUSIV S.R.L. 
oferă consumatorilor din România o gamă de produse premium cu un real succes pe 
piaţa europeană şi nu numai.
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l Structura organizatorică
Structura organizatorică a Societăţii Comerciale GIFT EXCLUSIV S.R.L. 

are la bază un ansamblu de relaţii şi funcții care asigură dirijarea sistemului spre 
obiectivele propuse. Datorită caracterului flexibil specific, structura organizatorică 
s-a transformat continuu, în funcţie de cerinţele mediului de afaceri în care se află şi 
cu care interacționează, de mărimea şi tehnologia pe care o deţine. 

Pornind de la o structură simplă, pe măsură ce s-a dezvoltat, a apărut, inevitabil, 
necesitatea construirii unor niveluri intermediare între sistemul director şi cel de 
execuţie.

În decursul celor patru ani de funcționare, structura organizatorică a S.C. GIFT 
EXCLUSIV S.R.L. s-a transformat în funcţie de factorii de influență specifici. În 
prezent, S.C. GIFT EXCLUSIV S.R.L. are  un număr de 70 de salariați încadrați pe 
posturi de lucru conform Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a statului de 
funcțiuni al societăţii.

Structura ierarhică şi funcțională a S.C. GIFT EXCLUSIV S.R.L. este specifică 
firmelor de comerţ şi are în componență următoarele servicii (departamente, birouri):

1. Președinte;
2. Director General;
3. Compartimentele de Resurse Umane şi Juridic;
4. Director achiziţii;
l Analiști în achiziţii;
5. Director marketing;
l Directori de brand;
l Asistent de marketing;
6. Director de vânzări reţele internaţionale;
l Director operațional;
l Asistent director vânzări;
l Analişti vânzări;
l Birou facturare;
7. Director vânzări en-gros;
l Asistent;
l Birou facturare;
8.Director Administrativ;
l Mecanici;
l Pază;
l Şoferi;
9. Director IT; 
10. Contabil Şef;
l Contabil;
l Casier;
11.Gestionar Şef;

UNIVERS ECONOMICO-FINANCIAR



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(23)/2015112

l Depozit;
l Comisionare;
12.Directori de zonă (Bucureşti, Cluj, Ardeal, Moldova, Constanţa şi 

Muntenia);
l Brand developări;
13.Compartimentul Store Check.

 3. Analiza echilibrului financiar

În sens general, prin echilibru se înţelege o stabilitate a unei situaţii, o armonie 
între elementele componente ale unui sistem, ceea ce, în plan financiar, implică 
armonizarea surselor financiare cu nevoile financiare ale întreprinderii.

Analiza echilibrului financiar al unei societăți poate fi efectuată cu ajutorul 
indicatorilor de echilibru.

În acest articol, analizăm evoluția pe trei ani a indicatorilor de echilibru 
financiar a unei societăţi comerciale al cărei obiect de activitate este importul şi 
distribuţia de alimente, băuturi alcoolice şi nealcoolice (Tabelul nr. 1).

Aprecierea echilibrului financiar se realizează prin intermediul indicatorilor de 
echilibru: fond de rulment (FR), nevoia de fond de rulment (NFR) şi trezoreria netă 
(TN). Analiza indicatorilor se va face pe baza bilanţului patrimonial,  prelucrat pe 
baza bilanţului contabil.

Analiza echilibrului financiar se realizează pentru o perioadă  de trei ani 
consecutivi – 2012, 2013, 2014 –, pe  baza situaţiei bilanţiere de la sfârşitul fiecărui 
an.

Bilanţurile (în formă prescurtată) de închidere ale exercițiilor financiare 2012, 
2013, 2014 sunt prezentate în Tabelul nr. 1.

Din analiza posturilor de bilanţ, se observă că valoarea  activelor imobilizate 
este cu mult mai mică decât valoarea activelor circulante, această situaţie fiind 
specifică profilului de  activitate şi anume  comerțul cu ridicata de produse alimentare.

În categoria activelor imobilizate, se observă că ponderea valorică o deţin 
imobilizările corporale auto reprezentate de parcul auto al companiei, necesar în 
desfăşurarea activităţii de livrări şi distribuție. 

În cazul activelor circulante, ponderea este deţinută de posturile Stocuri, 
respectiv  Clienţi, care au şi cele mai mari valori dintre activele bilanțiere. 

Structura datoriilor este formată, în special, din datorii pe termen scurt. 
Aceasta, la rândul ei, este alcătuită din Furnizori și Alte datorii, în general, cele către 
salariați pentru plata salariilor din luna curentă şi cele de natură fiscală TVA, Impozit 
pe profit și altele.

Un alt element specific activităţii de comerţ, care se regăseşte în cadrul 
datoriilor pe termen scurt, este creditul pentru nevoi temporare sau de trezorerie care 
apare în perioadele de vârf de vânzări, datorită sezonalităţii puternice a comerțului cu 
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mărfuri alimentare. În perioadele noiembrie-decembrie şi februarie-martie, vânzările 
de produse alimentare ale reţelelor de retail către populaţie înregistrează creșteri cu 
până la 30-40 % faţă de vânzările celorlalte luni din decursul anului. Aceasta impune 
furnizorilor lor, respectiv societăţilor de comerţ cu ridicata, creşterea necesarului de 
stocuri pe toată lungimea lanţului de distribuţie şi a creditului furnizor oferit în piată 
către aceşti retaileri. În aceste condiţii, valoarea activelor circulante ale companiei 
crește peste nivelul obişnuit, de unde rezultă că societatea are nevoie de o finanțare 
suplimentară pentru a-şi asigura  echilibrul financiar, datorită volumului suplimentar 
de active circulante. 

 
Tabelul nr. 1
Bilanţul în formă prescurtată al S.C. GIFT EXCLUSIV S.R.L.

DENUMIREA 
ELEMENTULUI

SOLD LA 
31.12.2012

SOLD LA 
31.12.2013 

SOLD LA 
31.12.2014

(lei) (lei) (lei)

ACTIVE IMOBILIZATE    

Imobilizări necorporale 13729,00 15270,10 10869,36

Imobilizări corporale auto 1514616,00 1478414,00 1713419,00

Imobilizări corporale altele 281587,00 241619,25 355814,71

Active imobilizate - TOTAL 1809932,00 1735303,35 2080103,08

ACTIVE CIRCULANTE    

Stocuri 2279998,00 2509454,00 3096730,00

Clienţi 19563700,00 19594572,00 22778300,00

Creanţe 442050,00 465068,00 515404,00

Disponibilităţi 257710,00 301547,00 327725,00

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE 22543458,00 22870641,00 26718159,00

CHELTUIELI ÎN AVANS 78303,00 80061,67 75038,90

DATORII < 1AN    

Furnizori externi 9044076,00 8907560,00 10923998,00

Furnizori interni 2382300,00 2673800,00 3380062,00

Datorii 6909836,00 6806708,00 7843811,00

Credit de trezorerie < 1AN 1827502,00 1358000,00 980000,00
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TOTAL DATORII CURENTE 20163714,00 19746068,00 23127871,00

ACTIVE CURENTE NETE 4267979,00 4939938,01 5745429,97

DATORII  > 1 AN  
105400,00

 
157000,00

 
434000,00Alte datorii - leasing

TOTAL DATORII PE TERMEN 
LUNG 105400,00 157000,00 434000,00

Capital social 1868500,00 1868500,00 1868500,00

Rezerve legale 173700,00 173700,00 173700,00

Alte rezerve 371000,00 934000,00 1134000,00

Rezultatul exercițiului 1749379,00 1806738,00 2135230,30

CAPITALURI PROPRII 4162579,00 4782938,00 5311430,30

CAPITALURI PERMANENTE 4267979,00 4939938,00 5745430,30

ursa: calcule proprii pe baza bilanțului SC GIFT EXCLUSIV SRL

Necesarul suplimentar de finanțare se obține prin angajarea de credite bancare 
pentru perioadele respective, dar practica confirmă teoria conform căreia pentru 
companiile din domeniul distribuţiei şi retailului se recomandă ca necesarul  sezonier 
de finanţare să fie acoperit prin credite, fără a suplimenta  capitalurile proprii care în 
restul anului nu ar fi valorificate la maximum. 

Pentru societăţile la care Rentabilitatea Capitalurilor Proprii (ROE) este mai 
mare decât dobânda percepută de bancă la credite, respectând nivelul recomandat al 
solvabilităţii patrimoniale, lichidităţii şi al gradului de îndatorare pentru a preveni 
situaţia de risc financiar, se recomandă contractarea împrumuturilor bancare pe 
termen scurt  pentru asigurarea echilibrului financiar.   

Plecând de la aceste date, vom calcula principalii indicatori ai echilibrului 
financiar al întreprinderii.

l Analiza fondului de rulment
 Fondul de rulment este un indicator al echilibrului financiar pe termen 

lung care compară resursele de finanţare pe termen lung (capitalurile permanente) 
cu necesarul permanent (active imobilizate), redând gradul de finanţare al activelor 
ciclice din surse stabile.

Determinarea fondului de rulment pornind de la partea superioară a bilanţului 
pune în evidenţă echilibrul financiar pe termen lung. Această metodă accentuează 
originea fondului de rulment, a structurii de finanţare asupra constituirii lui:
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FR = CAPITALURI PERMANENTE – IMOBILIZĂRI NETE

Evoluția indicatorilor din  perioada analizată se regăseşte în Tabelul nr. 2:

Tabelul nr. 2
Calculul fondului de rulment pe partea superioară a bilanţului

Nr.crt. INDICATORI Anul 2012 
(lei)

Anul 2013 
(lei)

Anul 2014 
(lei)

1 Capitaluri proprii 4162579,00 4782938,00 5311430,30 

2 Datorii pe termen lung 105400,00 157000,00 434000,00 

3 Imobilizări nete 1809932,00 1735303,35 2080103,08 

4 CAPITALURI 
PERMANENTE(1+2) 4267979,00 4939938,00 5745430,30 

5 FOND DE 
RULMENT(4-3) 2458047,00 3204634,65 3665327,22 

Sursa: calcule proprii pe baza bilanţului SC GIFT EXCLUSIV SRL

Se observă că societatea prezintă o structură financiară cu un fond de rulment 
pozitiv care a evoluat pe întreaga perioadă prin creşterea capitalurilor permanente, 
aşa cum se observă în Tabelul nr. 3.

Această creştere a fondului de rulment se datorează unei strategii de 
îmbunătăţire a finanţării activităţii prin creşterea ponderii capitalurilor permanente. 
Deşi se observă o creştere a gradului de îndatorare al societăţii prin contractarea de 
împrumuturi bancare pe termen mediu şi lung, aceste datorii au o pondere mică în 
total. 

De asemenea, creşterea profitului net (rezultatul financiar) şi constituirea de 
rezerve din rezultatul exercițiilor în mod continuu şi semnificativ au dus la creşterea 
capitalurilor permanente. 

Determinarea fondului de rulment pornind de la partea inferioară a bilanţului 
pune în evidenţă utilitatea fondului de rulment (finanțarea activelor circulante). În 
această ipostază fondul de rulment arată surplusul activelor circulante nete nefinanțate 
din datoriile temporare, indicatorul având semnificaţia unui excedent de lichidităţi 
potenţiale  (Tabelul nr. 4 şi Figura nr. 1).

FR = (ACTIVE CIRCULANTE+CHELTUIELI ÎN AVANS) – (DATORII PE 
TERMEN SCURT+VENITURI ÎN AVANS)
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Tabelul nr. 3
Structura capitalurilor permanente

Nr.  
crt.

DENUMIRE 
ELEMENT 2012(lei) 2013(lei) 2014(lei)

1 Capital social 1868500,00 1868500,00 1868500,00

2 Rezerve legale 173700,00 173700,00 173700,00

3 Alte rezerve 371000,00 934000,00 1134000,00

4 Rezultatul exercițiului 1749379,00 1806738,00 2135230,30

5
CAPITAL PROPRIU 
(1+2+3+4) 4162579,00 4782938,00 5311430,30

6
DATORII PE 
TERMEN LUNG 105400,00 157000,00 434000,00

7

CAPITAL 
PERMANENT 
( 5+6) 4267979,00 4939938,00 5745430,30

Sursa: calcule proprii pe baza bilanţului SC GIFT EXCLUSIV SRL

Tabelul nr. 4
Calculul fondului de rulment pe partea inferioară a bilanţului

Nr.crt. INDICATORI Anul 2012 
(lei)

Anul 2013 
(lei)

Anul 2014 
(lei)

1 Active circulante 22543458.00 22870641.00 26718159.00 

2 Cheltuieli în avans 78303.00 80061.67 75038.90 

3 Datorii curente 20163714.00 19746068.00 23127871.00 

4 Venituri în avans 0.00 0.00 0.00 

5 FOND DE RULMENT 
(1+2)-(3+4) 2458047.00 3204634.67 3665326.90 

Sursa: calcule proprii pe baza bilanţului SC GIFT EXCLUSIV SRL
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Figura nr. 1-Evoluţia fondului de rulment
Sursa: reprezentare proprie pe baza indicatorilor din bilanţul SC GIFT 

EXCLUSIV SRL

Pentru a compara ponderea capitalurilor împrumutate în raport cu cea a 
capitalurilor proprii, vom determina fondul de rulment propriu şi fondul de rulment 
împrumutat, aşa cum reiese în Tabelul nr. 5.

Din datele tabelului, rezultă că fondul de rulment propriu e pozitiv şi în 
creştere, iar fondul de rulment străin e negativ. Diferenţa dintre fondul de rulment 
propriu şi fondul de rulment străin este semnificativă, aşa cum arată şi calculele de 
mai sus şi conferă o independență financiară solidă pe termen lung a societăţii.

Tabelul nr. 5
Ponderea capitalului (propriu/străin)

Nr.  
crt.

DENUMIRE 
ELEMENT 2012 (lei) 2013 (lei) 2014 (lei)

1 Capitaluri proprii 3912579,00 4582938,00 5111430,00

2 Datorii pe termen lung 105400,00 157000,00 134000,00
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3 Imobilizări nete 1809932,00 1735303,35 2080103,08

4 CAPITALURI 
PERMANENTE(1+2) 4017979,00 4739938,00 5245430,00

5 FOND DE RULMENT 
PROPRIU(1-3) 2102647,00 2847634,65 3031326,92

6 FOND DE RULMENT 
STRAIN(2-3) (1704532,00) (1578303,35) (1946103,08)

Sursa: calcule proprii pe baza bilanţului SC GIFT EXCLUSIV SRL

l Analiza nevoii de fond de rulment
Nevoia de fond de rulment reprezintă partea din activele circulante neacoperită 

din punct de vedere financiar din resursele pe termen scurt (furnizori şi alte datorii pe 
termen scurt) şi pentru care sunt necesare alte resurse  (FR, credite pe termen scurt, 
altele):

NFR= ACTIVE CIRCULANTE – DATORII PE TERMEN SCURT

Tabelul nr. 6
Calculul nevoii de fond de rulment   

Nr.crt. INDICATORI Anul 2012 
(lei)

Anul 2013 
(lei)

Anul 2014 
(lei)

1 Active circulante TOTAL 22543458,00 22870641,00 26718159,00

2 CHELTUIELI IN AVANS 78303,00 80061,67 75038,90

3 Disponibilități 257710,00 301547,00 327725,00

4 TOTAL I (1+2-3) 22364051,00 22649155,67 26465472,90

5 Datorii curente TOTAL 18336212,00 18388068,00 22147871,00

6 Venituri în avans 0,00 0,00 0,00

7 TOTAL II (5+6) 18336212,00 18388068,00 22147871,00

8

NEVOIE DE FOND DE 
RULMENT  

(4-7)
4027839,00 4261087,67 4317601,90

Sursa: calcule proprii pe baza bilanţului SC GIFT EXCLUSIV SRL
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La societatea analizată, din rezultatele înscrise în Tabelul nr. 6 şi Figura nr. 
2, observăm că nevoia de fond de rulment a înregistrat valori pozitive şi mari (chiar 
foarte mari). În orice caz, necesarul de fond de rulment este mult mai mare decât 
fondul de rulment, situaţia care poate fi apreciată ca negativă. 

Se poate aprecia deci că societatea are un surplus de nevoi temporare, ciclice, 
în raport cu sursele temporare, ciclice pe care le poate mobiliza. Până în acest punct 
al analizei, nu se poate preciza motivul acestui decalaj, prin urmare nu se poate 
spune dacă situaţia este negativă, sau normală, consecinţă a unei politici de investiţii, 
politică de plasare rentabilă a capitalului.

3800000,00
3900000,00
4000000,00
4100000,00
4200000,00
4300000,00
4400000,00

2012 2013 2014

4027839,00

4261087,67
4317601,90

NEVOIE DE FOND DE RULMENT

NEVOIE DE FOND
DE RULMENT

Figura nr. 2-Evoluţia necesarului de fond de rulment
Sursa: reprezentare proprie pe baza indicatorilor din bilanţul SC GIFT 

EXCLUSIV SRL

l Analiza trezoreriei nete
Trezoreria netă este sinteza realizării echilibrului financiar la nivelul unei 

întreprinderi, atât pe termen lung cât şi pe termen scurt:

TN = FOND DE RULMENT – NEVOIA DE FOND DE RULMENT
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Trezoreria netă a S.C. GIFT EXCLUSIV SRL a fost în toţi anii negativă, 
valorile absolute fiind foarte mari, urmare a unui necesar de fond de rulment mult 
mai mare decât fondul de rulment, conform calculelor din Tabelul nr. 7 şi Figura nr. 
3. Din acest punct de vedere, situaţia societăţii este îngrijorătoare. Este o situaţie de 
dezechilibru financiar, S.C. GIFT EXCLUSIV SRL fiind dependentă de resursele de 
trezorerie, de creditele bancare pe termen scurt (Tabelul nr. 7 şi Figura nr. 3).

Tabelul nr. 7
Calculul trezoreriei nete

Nr.  
crt. INDICATORI Anul 2012 

(lei)
Anul 2013 

(lei)
Anul 2014 

(lei)

1 FOND DE RULMENT(FR) 2458047,00 3204634,65 3665327,22

2
NEVOIA DE FOND DE 
RULMENT 4027839,00 4261087,67 4317601,90

3 TREZORERIE NETĂ (1-2) -1569792,00 -1056453,01 - 652274,67

Sursa: calcule proprii pe baza bilanţului SC GIFT EXCLUSIV SRL

-2000000,00

-1500000,00

-1000000,00

-500000,00

0,00
2012 2013 2014

-1569792,00

-1056453,01

-652274,67

TREZORERIE NETĂ 

TREZORERIE NETĂ

Figura nr. 3 - Evoluţia trezoreriei nete
Sursa: reprezentare proprie pe baza indicatorilor din bilanţul SC GIFT 
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EXCLUSIV SRL
l Analiza lichidităţii şi viteza de rotaţie a FR ŞI NFR
Un alt set de indicatori importanţi în analiza financiară a întreprinderii sunt 

cei referitori la lichiditate şi viteza de rotaţie. Aceşti indicatori oferă informaţii 
referitoare la capacitatea întreprinderii de a-şi onora obligaţiile scadente pe termen 
scurt (lichiditatea) sau cu privire la structura capitalurilor sale, pentru a determina cât 
de sigură este aceasta (tabelul nr.8).

Cele trei rate ale lichidităţii sunt:
- Rata lichidităţii generale
- Rata lichidităţii curente
- Rata lichidităţii la vedere
Conform calculelor făcute de-a lungul celor trei ani, rata lichidităţii generale 

este supraunitară, fapt ce înseamnă că societatea are capacitatea de a-şi transforma 
activele în lichidităţi pentru acoperirea datoriilor pe termen scurt. De asemenea, 
rezultatele obţinute prin calcul celorlalte două rate ale lichidităţii (cea curentă şi cea 
la vedere), relevă faptul că societatea analizată şi-a rambursat datoriile pe termen 
scurt pe seama creanțelor şi disponibilităților bănești, stocurile nefiind finanțate 
numai pe seama resurselor cu caracter temporar.

Lichiditatea este strâns legată de viteza de rotaţie a capitalurilor prin cifra de afaceri.

Tabelul nr. 8
Ratele de lichiditate

Nr.  
crt. DENUMIREA ELEMENTULUI 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

  (lei) (lei) (lei)
1 Stocuri 2279998,00 2509454,00 3096730,00
2 Clienţi 19563700,00 19594572,00 22778300,00
3 Creanţe 442050,00 465068,00 515404,00
4 Disponibilităţi 257710,00 301547,00 327725,00

5 TOTAL ACTIVE CIRCULANTE 22543458,00 22870641,00 26718159,00

6 Furnizori externi 9044076,00 8907560,00 10923998,00

7 Furnizori interni 2382300,00 2673800,00 3380062,00

8 Datorii 6909836,00 6806708,00 7843811,00
9 Credit de trezorerie < 1AN 1827502,00 1358000,00 980000,00
10 TOTAL DATORII CURENTE 20163714,00 19746068,00 23127871,00
11 Rata lichdităţii generale: 8/13 1,12 1,16 1,16
12 Rata lichidităţii curente:  (8-4)13 1,00 1,03 1,02
13 Rata lichidităţii la vedere: 7/13 0,01 0,02 0,01

Sursa: Calcule proprii făcute pe baza bilanţului societăţii SC GIFT EXCLUSIV SRL
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Pentru o analiză mai detaliată cu rezultate mai eficiente vom prezenta viteza 
de rotaţie a fondului de rulment (FR) şi a nevoii de fond de rulment (NFR) în Tabelul 
nr. 9.

Tabelul nr. 9
Viteza de rotaţie a FR şi NFR

NR.  
CRT.

DENUMIREA 
ELEMENTULUI 2012 2013 2014

1 CIFRA DE AFACERI 71965440,00 75045010,00 85072605,78

2 FOND DE RULMENT 2458047,00 3204634,67 3665326,90

3 Nr. de rotaţii efectuate 
de FR(1/2) 29,28 23,42 23,21

4
Durata în zile a unei 
rotaţii a FR (365/3) 

sau (365X2/1)
12,47 15,59 15,73

5 NEVOIA DE FOND 
DE RULMENT 4027839,00 4261087,67 4317601,90

6 Nr. de rotaţii efectuate 
de NFR(1/5) 17,87 17,61 19,70

7
Durata în zile a unei 
rotaţii a NFR (365/6) 

sau (365X5/1)
20,43 20,72 18,52

Sursa: calcule proprii pe baza bilanţului SC GIFT EXCLUSIV  SRL

Pe toată perioada exerciţiului financiar, viteza de rotaţie a fondului de rulment a 
fost foarte ridicată, durata în zile a unei rotaţii fiind sub valorile considerate normale, 
indicând o marjă insuficientă de siguranţă, un fond de rulment extrem de mic. Din 
anul 2013, viteza de rotaţie a fondului de rulment s-a redus, această evoluţie fiind 
pozitivă. Cu o durată în zile a unei rotaţii a fondului de rulment de 23, 21 zile, S.C. 
GIFT EXCLUSIV SRL nu se încadrează în limitele normale (în intervalul [30; 90 
zile]).

În ceea ce priveşte viteza de rotaţie a necesarului  de fond de rulment, aceasta  
a avut o tendinţă de menţinere şi chiar scădere datorită creșterii mai mici a NFR 
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în raport cu cifra de afaceri  precum şi  creșterii vitezei de rotaţie a stocurilor şi 
a micșorării decalajului între termenele de încasare ale clienţilor  şi termenele de 
achitare ale furnizorilor.

Concluzii și propuneri

În prezenta lucrare, s-a încercat o analiză a echilibrului financiar la S.C. 
GIFT EXCLUSIV S.R.L.

Societatea a prezentat un fond de rulment pozitiv pentru fiecare exercițiu 
financiar în parte. Acest lucru s-a datorat unei strategii de îmbunătățire a finanţării 
activităţii prin creşterea ponderii capitalurilor permanente. Deşi, se observă o creştere 
a gradului de îndatorare al societăţii prin contractarea de împrumuturi bancare 
pe termen mediu şi lung, aceste datorii au o pondere mică în total. De asemenea, 
creşterea profitului net (rezultatul financiar) şi constituirea de rezerve din rezultatul 
exercițiilor în mod continuu şi semnificativ au dus la creşterea lui.

Nevoia de fond de rulment, de asemenea, a înregistrat valori pozitive, deci 
societatea are un surplus de nevoi şi stocuri şi creanțe în raport cu sursele temporare. 
Această evoluţie se justifică prin creşterea volumului de vânzări şi a unei politici de 
investiții sănătoase care atrage nevoia de finanţare a ciclului de exploatare.

Se observă o trezorerie netă negativă de-a lungul celor trei ani de analiză. 
Trezoreria negativă ilustrează un dezechilibru financiar, evidențiind faptul că 
necesarul de fond de rulment  nu este acoperit în întregime din resurse permanente. 

Având în vedere specificul activităţii cu un puternic caracter sezonier al 
vânzărilor, se poate spune că odată atinse nivelurile optime ale indicatorilor de risc, 
se poate apela în continuare la creditul pe termen scurt. Trebuie avut în vedere şi 
costul acestui capital împrumutat, astfel încât acesta să nu afecteze puternic costurile 
(DAE), conducând la micșorarea rentabilității financiare.

În vederea îmbunătățirii indicatorilor financiari şi asigurării unui echilibru 
financiar corespunzător, se recomandă implementarea unui plan de măsuri conjugate 
atât  în plan financiar, cât şi în plan comercial, menite să îmbunătățească gradul de 
finanţare proprie şi în special să mărească valoarea  fondului de rulment .

O primă măsură ar fi continuarea repartizării la rezerve a unei părţi însemnate 
din profitul exercițiilor  financiare următoare a unor sume, respectiv 2-2,5 milioane 
RON, astfel încât nivelul capitalurilor proprii să atingă de la  5,3  la 7,3-7,8 milioane 
RON. Această măsură se sugerează cu scopul realizării următoarelor efecte benefice 
pentru societate :

- creşterea solvabilității patrimoniale până la nivelul optim de  25%-30% 
- creşterea fondului de rulment 
O altă măsură ar fi ca imobilizările corporale necesare în viitor să fie procurate 

prin angajarea de credite pe termen lung sau leasinguri financiare pe 3-5 ani. În acest 
fel, creşterea de capital  propriu obţinut din constituirea de rezerve va fi folosită la 
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finanţarea activităţii curente prin creşterea preponderentă a fondului de rulment.
În consecinţă, societatea va angaja sume mai mici prin intermediul creditului 

de trezorerie, ceea ce va duce la :
l scăderea costurilor cu capitalul împrumutat;
l creşterea rentabilității financiare; 
l scăderea gradului de îndatorare; 
l creşterea indicatorilor de lichiditate. 
În plan comercial, măsura principală este majorarea volumului de vânzări prin 

creşterea vitezei de rotaţie a stocurilor. Astfel, valoarea activelor imobilizate va avea 
în structură o pondere mai mare a clienţilor  şi mai mică a stocurilor . 

Având în vedere că, în contabilitate, stocurile sunt înregistrate la costul de 
achiziţie, iar clienţii la preţul de vânzare, vom avea o creştere de valoare a activelor 
circulante  la aceeaşi valoare a datoriilor către furnizori şi în concluzie, o lichiditate 
mult mai bună.

O altă măsură este implementarea unui sistem permanent de monitorizare a 
scadențelor soldurilor clienţilor şi vechimii stocurilor de produse. Pentru aceasta este 
necesară urmărirea  încasării de la clienţi, conform scadenţelor, a sumelor datorate 
în termenele prevăzute în contractele comerciale şi luarea măsurilor necesare pentru 
cazurile de întârziere. Creanțele neîncasate în termene mai vechi de 90 de zile sunt 
considerate creanțe incerte .

În cazul stocurilor, se urmăreşte vechimea acestora  cu ajutorul informaţiilor 
aferente loturilor de producţie, astfel ca produsele de pe stoc să nu depășească 65% 
din termenul de valabilitate. În  cazul depășirii acestui prag,  acestea sunt considerate 
produse greu vandabile.

Atât creanțele incerte, cât şi stocurile greu vandabile fac obiectul excluderii din 
valorile contabile în cazul calculării indicatorilor economico-finaciari şi afectează în 
mod negativ valorile acestora.

O altă resursă de menţinere a echilibrului financiar fără a apela la finanţări 
consacrate, este negocierea în cadrul contractelor comerciale de furnizare/livrare de 
produse alimentare, atât cu furnizorii cât şi cu clienţii, a unor termene de plată cât mai 
avantajoase pentru societate. Astfel, odată cu creşterea volumelor  achiziționate, unul 
din obiectivele negocierii cu furnizorii este  majorarea termenului de plată oferit, 
creditul furnizor fiind o sursă importantă şi permanentă pentru societate.  

În cazul clienților, justificând creşterea vitezei de rotaţie a stocurilor, deci 
scăderea perioadei de stoc la raft, negocierea urmareşte reducerea sau păstrarea 
termenlor de plată oferite de societate clienţilor şi stabilirea unor penalităţi importante 
în cazul depăşirii termenelor de plată contractuale.

Prin acest set de măsuri, societatea va avea  o poziţie financiară  pozitivă, un 
echilibru financiar stabil şi un set de indicatori financiari optimi.

UNIVERS ECONOMICO-FINANCIAR



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(23)/2015 125

BIBLIOGRAFIE

1. ADOICHIŢEI, M., BISTRICEANU, Gh., Negrea, E., Finanţele agenţilor 
economici, Editura ECONOMICĂ, Bucureşti, 2001

2. BALU, M., Analiza economico-financiară. Teorie şi aplicaţii practice., 
Editura FRM, Bucureşti, 2008

3. BLEOTU, V., Bazele contabilităţii, Editura TEHNICĂ, 2010, Bucureşti
4. BRAN, P., Finanţele întreprinderii, Editura ECONOMICĂ, Bucureşti, 

1999
5. DEMETRESCU, C.,G.,  Istoria contabilităţii, Editura STIINŢIFICĂ, 

Bucureşti, 1972
6. Dicţionarul explicativ al limbii române, Editura  ACADEMIEI SOCIALISTE 

ROMÂNE, Bucureşti, 1934
7. Doina, V., Contabilitate generală, Editura ACADEMICA, Braşov, 1947
8. DRAGOTĂ,V., CIOBANU, Anamaria, OBREJA, L., DRAGOTĂ, M., 

Management financiar, Vol I, Editura ECONOMICĂ, Bucureşti, 2003
9. DUMITRAŞCU, R.A., Gestiunea financiară a întreprinderii, Editura 

UNIVERSITARĂ, Bucureşti, 2012
10. EVIAN, I., Contabilitate dublă, Editura STIINŢIDICĂ, Braşov, 1947, p. 

263
11. FELEAGĂ, N., IONAŞCU, I., Contabilitate financiară, Editura 

ECONOMICĂ, Bucureşti, 1993
12. GHIC, G., GRIGORESCU, C.J., Modelarea deciziei financiare, Editura 

PRO UNIVERSITARIA, 2013
13. IACOBESCU, Sp., SORESCU, Al., Contabilitate generală comercială, 

Vol.2, Editura STIINŢIFICĂ, Bucureşti, 1923
14. ISFĂNESCU, A., ROBU, V., Analiză economico-financiară, Editura 

ASE, Bucureşti,2002
15. LEPĂDATU, Gh.V., Raportarea financiară în secolul XXI, Editura PRO 

UNIVERSITARIA, 2015
16. MARIN, D., Contabilitate, Baze – Proceduri, O abordare integrată 

modernă, Ediţia a II-a revazută, Editura FRM, Bucureşti, 2007
17. MOROŞAN, I., Analiza economico-financiară,  Editura FRM, Bucureşti, 

2006
18. MOŞTEANU, T. (coordonator), Finanţe. Buget. Sinteze teoretice şi 

aplicaţii practice, Editura ECONOMICĂ, Bucureşti, 2001
19. NĂSTASE, I., G., STOICA, C., Ghidul consultantului în afaceri, Editura 

PROUNIVERSITARIA, Bucureşti, 2010
20. NĂSTASE, G.I., Gestiunea trezoreriei întreprinderii, Note de curs, 

Editura PRO UNIVERSITARIA, 2012
21. NĂSTASE, G.I., Buget şi trezorerie publică, Ghid de studiu, Editura PRO 

UNIVERS ECONOMICO-FINANCIAR



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(23)/2015126

UNIVERSITARIA, 2013
22. PETRESCU, S., Analiza financiară aprofundată, Concepte-Metode-Studii 

de caz, Studii     aprofundate la Facultatea de economie si administrarea afacerilor, 
Universitatea “ALXANDRU I. CUZA” IAŞI, 2005, Iasi

23. PETRESCU, S., Analiză şi diagnostic financiar contabil, Editura 
CECCAR, Bucureşti, 2006

24. ROSS, Stephen, A., WESTERFIELD, Randolph, W., Fundamentals of 
corporate fnance , Ediţia a III-a, Editura MC GRAW-HILL, Boston, 2000, capitolul 3

25. STANCU, I., Gestiunea financiară a agenţilor economici, Editura 
ECONOMICĂ, Bucureşti, 1994

26. STANCU, I., Finanţe. Teoria pieţelor financiare. Finanţele întreprinderii. 
Gestiunea şi analiza financiară, ediţia a III-a, Editura DIDACTICĂ şi PEDAGOGICĂ, 
Bucureşti, 2000

27. STANCU, I., Finanţe, Ediţia a VII-a,  Editura ECONOMICĂ, Bucureşti, 
2007[1994]

28. TĂMĂŞAN, Tr., Bazele ştiinţifice ale contabilităţii, Editura STIINŢIFICĂ, 
Bucureşti,1973

29. VINTILĂ, G., Diagnosticul financiar şi evaluarea întreprinderilor, 
Editura DIDACTICĂ şi PEDAGOGICĂ, Bucureşti, 1998

30. VINTILĂ, G., Gestiunea financiară a întreprinderii, ediţia a VI-a, Editura 
DIDACTICĂ şi PEDAGOGICĂ, Bucureşti, 2006

31. VÎLCEANU, Gh., Analiza economico financiară, Editura ECONOMICĂ, 
Bucureşti, 2005

UNIVERS ECONOMICO-FINANCIAR



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(23)/2015 127

UNIVERS ECONOMICO-FINANCIAR

Conf. univ. dr. Gabriel L. NĂSTASE
Student masterand Tatiana Gabriela F. DOARCĂ

Drd. Bogdan F.E. PASCU

Rezumat 

Una dintre principalele forţe motrice ale economiei moderne de 
piaţă este concurenţa. Această forţă rezidă în sistemul de relaţii prin care 
agenţii economici sunt determinaţi să se preocupe permanent de extinderea, 
diversificarea şi perfecţionarea activităţilor economice în care sunt implicaţi, 
astfel încât să-ţi consolideze poziţia pe piaţă şi să evite riscul de a fi eliminaţi 
din competiţie

Cuvinte cheie: competiţie, competitivitate, mediu de afaceri, economie 
modernă, dezvoltare.

Summary  

One of the main drivers of the modern market economy is competition. 
This force reside in the system of economic relations that are determined to 
be constantly preoccupied with expansion, diversification and improvement of 
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economic activities involving in order to strengthen your market position and 
to avoid the risk of being eliminated from the competition.

Keywords: competition, competitiveness, business environment, modern 
economy development.

1. Considerații generale

Una dintre principalele forţe motrice ale economiei moderne de piaţă este 
concurenţa. Această forţă rezidă în sistemul de relaţii prin care agenţii economici sunt 
determinaţi să se preocupe permanent de extinderea, diversificarea şi perfecţionarea 
activităţilor economice în care sunt implicaţi, astfel încât să-ţi consolideze poziţia pe 
piaţă şi să evite riscul de a fi eliminaţi din competiţie. 

Competiţia este unul din factorii de a cărui funcţionalitate şi forţă depinde 
capacitatea economiei româneşti de a face faţă presiunilor competitive şi forţelor 
pieţei. În realitate, competitivitatea se manifestă nu la nivelul întregii economii 
naţionale, ci la nivelul operatorilor economici, al firmelor şi numai prin intermediul 
lor, aceasta se realizează la nivelul unor industrii individuale cu efecte la nivelul 
economiei naţionale. 

Concurenţa este denumirea specifică dată relaţiilor dintre toţi cei care 
acţionează pe aceeaşi piaţă pentru realizarea propriilor interese în condiţii de 
libertate economică. Aceasta exprimă rivalitatea, disputa, dintre entităţile economice 
respective care urmăresc acelaşi scop şi de aceea interesele lor devin contradictorii. 
Stimulaţi de competiţie, unităţile economice realizează inovaţii tehnico-ştiinţifice, 
îşi perfecţionează activităţile şi pregătirea, elaborează soluţii pentru rezolvarea 
problemelor cu care se confruntă, dezvoltă şi diversifică producţia, contribuind astfel 
la progresul societăţii. 

Prin natura sa, concurenţa este considerată principalul factor al progresului 
economic şi tehnico-ştiinţific. Principalul beneficiar al acestui progres este 
consumatorul, care recepţionează efectul benefic al concurenţei prin costuri mai 
scăzute, cantitatea, calitatea şi diversitatea bunurilor, promptitudinea cu care acestea 
îi sunt oferite, facilităţile care i se acordă, în condiţii de raţionalitate economică, 
pentru a-şi maximiza satisfacţia. Datorită acestor consecinţe, concurenţa reprezintă o 
condiţie fundamentală a economiei de piaţă. 

Obiectivul principal al politicii concurenţei, îndeosebi al legislaţiei în 
domeniu, îl constituie protecţia, menţinerea şi stimularea concurenţei şi a unui mediu 
concurenţial care să solicite agenţii economici în direcţia eficientizării activităţilor 
economice şi să promoveze interesele consumatorilor pentru asigurarea bunăstării 
acestora. In domeniul concurenţei, legislaţia de bază şi cea secundară sunt armonizate 
cu legislaţia europeană similară, existând un grad avansat de compatibilitate referitor 
la modul de tratare şi reglementare a înţelegerilor, practicilor concertate, abuzului de 
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poziţie dominantă şi controlului concentrărilor economice. 

2. Descrierea firmei

Grupul Boromir, cel de-al doilea mare jucător pe piaţa produselor de 
panificaţie şi morărit, a luat fiinţă în 1994, în respectul tradiţiei, dar cu o perspectivă 
modernă asupra acestui domeniu, atât de vechi şi totuşi atât de puţin exploatat la noi 
în România sub denumirea de Societatea Comercială Boromir Ind, dezvoltându-şi, 
şi diversificându-şi activitatea oferind pieţei atât produse tradiţionale, cât şi produse 
noi, dar de care piaţa românească are nevoie.

De la mica moară de grâu construită în 1994 în Râmnicu Vâlcea, a cărei 
capacitate de producţie nu depăşea 24 t /zi, în decursul a 18 ani, Boromir s-a dezvoltat 
într-un ritm dinamic, pentru ca în prezent să ajungă să controleze cca 15 % din 
activitatea de morărit şi panificaţie din întreaga ţară, prin achiziţionarea a trei mori 
aflate în zone diferite ale ţării: Sibiu, Buzău, Deva, aceste localizări având avantajul 
descoperirii de noi pieţe de desfacere şi al atragerii de noi clienţi. Capacitatea de 
producţie a Boromir atinge în prezent cifra de 1300 t /zi.

Grupul Boromir deţine fabrici de pâine în Buzău, Vâlcea, Sibiu şi Deva. 
Grupul mai deţine moara Cibin din Sibiu, două unităţi de tip Comcereal, Amylon 
Sibiu şi Extrasib Sibiu, benzinăriile Boromir şi fabrica de cherestea Hardwood fiind 
deţinute de cinci acţionari persoane fizice române. Grupul mai deţine 27 de magazine 
proprii de mici dimensiuni în oraşele unde deţine fabricile de pâine.

Din grupa de panificaţie, patiserie şi cofetărie, societatea realizează o gamă 
diversificată de produse, ponderea principală fiind deţinută de pâinea albă de gramaj 
redus, respectiv peste 70% din totalul produselor de panificaţie. Grupa produselor 
de morărit cuprinde toată gama de făinuri. Jumătate din cantitatea realizată este 
destinată utilizării în cadrul grupului.

Din totalul afacerilor Boromir, divizia de morărit are o pondere de 55%, 
urmată de dulciuri şi prăjituri care deţin 20%, divizia de panificaţie are o pondere de 
15% iar restul activităţilor reprezentate de magazine, distribuţie şi benzinării acoperă 
10% din afaceri.

Misiunea Boromir Ind presupune atingerea poziţiei de lider pe piaţa naţională 
a produselor de panificaţie şi patiserie, astfel încât sa răspundă prompt celor mai 
diverse solicitări ale beneficiarilor, fie că este vorba de calitatea produselor sau 
diversitatea acestora.

Pentru promovarea viziunii companiei şi a produselor se apelează în special 
la emoţie.

Sloganele grupului Boromir amintesc de tradiţie şi urmăresc să scoată în 
evidenţă faptul că produsele sunt făcute aşa cum orice gospodină şi le-ar prepara 
singură acasă:  “Brutăria familiei tale” sau “Un munte de făină albă ca zăpada”.
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3. Obiectivele strategice ale Boromir Ind

Promovarea companiei producătoare se face în principal prin mass-media şi 
prin intermediul site-ului. Acesta oferă informaţii cu privire la istoricul şi experienţa 
companiei, sectoarele în care activează şi sortimentele de produse pe care le 
produce. Strategia de comunicare a brandului include însă şi activităţi ce ţin de 
P.R: sponsorizările (Muzeul Naţional al  Agriculturii din Judeţul Ialomiţa în 2007, 
Echipa de fotbal Olimpic Simeria, Forumul cultural al Râmnicului, Olimpiada de 
Informatică Buzău etc.), declaraţiile de presă, raportul de activitate.

Obiectivele strategiilor de produs
Politicile de produs ale companiei se referă deopotrivă la următoarele aspecte:
- inovaţie: stimularea procesului de producţie şi de îmbunătăţire a produselor 

prin activităţi de cercetare şi prin investirea în noi tehnologii; 
- cercetare : analiza şi urmărirea  continuă a  pieţei, produselor şi  a poziţionării 

acestora pe piaţă;
- marcă / imagine: analiza imaginii produselor şi a companiei în rândul 

consumatorilor.  
Obiectivele strategiilor de produs adoptate de Boromir raportându-ne şi la 

poziţia companiei în cadrul pieţei se pot concretiza în:
- atingerea poziţiei de lider pe piaţa produselor de panificaţie şi patiserie;
- poziţionare cât mai bună pe piaţa pâinii;
- creşterea cotei de piaţă prin atragerea unor noi utilizatori;
- diferenţierea faţă de produsele similare oferite de concurenţă, având în 

vedere faptul că pe această piaţă concurenţă este foarte puternică (spre deosebire de 
Vel Pitar, Boromir deţine un sector puternic pe piaţa produselor zaharoase, morărit, 
paste şi muştar).

Strategiile de produs utilizate de Boromir Ind sunt:
- Diversificarea sortimentală (de exemplu, lansarea gamei de croisante, kraffen 

şi cozonaci);
-Menţinerea sortimentală (produse de morărit, paste);
- Înnoire sortimentală (prin lansarea produselor Kraffen);
- Stabilitatea calitativă.

Obiectivele strategiilor de preţ
Obiectivele strategiilor de preţ sunt stabilite atât pe termen lung, cât şi pe termen 

scurt. Astfel, obiectivele pe termen lung vizează lărgirea clientelei şi consolidarea 
şi creşterea poziţiei concurenţiale pe piaţă. Pe termen scurt compania îşi stabileşte 
obiective legate de vânzări, mai precis, maximizarea cantitativă a acestora. 

Metodele de stabilire a preţurilor utilizate de compania Boromir sunt metoda 
bazată pe costuri, prin adaos (în cazul produselor de panificaţie, preţul acestora fiind 
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influenţat mult de evoluţia preţului materiei prime), metoda bazată pe comparaţia cu 
concurenţa, în funcţie de preţul pieţei.

De obicei, preţurile se determină astfel încât să fie acoperite cheltuielile de 
producţie, de distribuţie şi de vânzare.

Având în vedere domeniul de activitate al grupului, segmentele de piaţă vizate 
de acesta, natura şi tipul produselor comercializate, Boromir adoptă strategii de preţ 
similare care se diferenţiază însă pe fiecare tip de produs:

- preţuri mai  ridicate pentru produse nou pe piaţă;  
- preţuri joase  pentru atragerea clienţilor. 
a) Strategia preţurilor ridicate
Strategia preţurilor ridicate este utilizată în special pentru produsele nou intrate 

pe piaţă, în cazul în care concurenţa nu este foarte mare. În plus, această strategie 
este utilizată şi pentru produsele foarte mediatizate, pentru a acoperi cheltuielile cu 
publicitatea şi promovarea acestor produse. Strategia preţurilor ridicate a fost aplicată 
celor mai noi produse lansate către compania în cauză şi anume: Kraffen Boromir sau 
Croissante Boromir. Este important de menţionat faptul că această strategie de preţ se 
află în corelaţie cu strategia de produs şi cu cea de promovare.

b) Strategia preţurilor joase
Strategia preţurilor joase este cea mai utilizată de către Boromir Ind pentru 

pâine, paste, produse de morărit. Opţiunea companiei pentru această strategie se 
justifică datorită elasticităţii cererii în raport cu preţul  şi datorită faptului că ajută 
la atingerea unuia dintre obiectivele politicii  de preţ menţionate anterior, şi anume, 
consolidarea poziţiei pe piaţă.

Chiar dacă Boromir adoptă strategia preţurilor joase, compania nu poate să nu 
se alinieze tendinţelor de creştere a preţului pâinii şi a grâului. Astfel, nu putem să 
nu luăm în considerare evoluţia preţului acestui bun de larg consum din ultimii ani. 
Preţul pâinii este cel mai sensibil, deoarece pâinea este un  aliment care nu lipseşte, 
de obicei, la nici una din mesele zilei românilor. 

Creşterea preţului pâinii din ultimii ani a fost rezultatul mai multor factori. 
Un prim factor îl constituie secetele din ultimii ani, ca efect al încălzirii globale, 
care au făcut ravagii şi ale căror efecte s-au resimţit în culturile de grâu, ceea ce i-a 
determinat pe producătorii de pâine şi produse de panificaţie, inclusiv pe liderul în 
acest segment, Boromir, să apeleze la importuri de grâu. Acest lucru a atras după sine 
creşterea cheltuielilor cu producţia, consecinţa fiind şi creşterea preţului pâinii. 

Un al factor care a determinat scumpirea alimentelor, şi implicit a pâinii, 
este evoluţia preţului petrolului, care a determinat creşterea preţului la electricitate, 
motorină,  etc, determinând în acest fel şi costuri mai mari pentru producători. Alţi 
factori importanţi care determină creşterea preţului sunt piaţa neagră a pâinii precum 
şi investiţiile pe care companiile trebuie să le facă pentru noile tehnologii şi norme 
de igienă impuse de Uniunea Europeană.

c) Preţuri promoţionale pentru clienţii en detail şi en gross
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Preţurile promoţionale sunt practicate în special pentru produsele vândute 
clienţilor en detail şi en gross. 

Clienţii en detail sunt reprezentaţi de supermarketuri, hypermarketuri, 
restaurante, iar clienţii en gross sunt clienţii care, la rândul lor fac distribuţia fie prin 
agenţi de vânzări, fie prin vânzare la un punct fix. Acestor categorii de clienţi, li se 
acordă discounturi variabile, cuprinse între 5 şi 10% din preţ în cazul produselor 
marca Boromir.  

În plus, compania practică  preţuri preferenţiale pentru clienţii care cumpără 
de la sediul firmei, cu plata pe loc, aceştia beneficiind de un discount de 5 % din preţ.

Strategii de distribuţie ale Grupului Boromir Ind
Politica de distribuţie din perspectiva Boromir se referă la activitatea 

generatoare de canale de distribuţie către client şi de modele de comunicare cu 
clienţii.

În ceea ce priveşte strategiile de distribuţie utilizate de către Boromir, 
compania au optat pentru utilizarea canalelor directe (producător – consumator) şi a 
celor indirecte (producător – distribuitor – consumator).

Grupul Boromir a optat pentru strategia distribuţiei selective prin deschiderea 
de magazine proprii doar în oraşele unde deţine unităţi de producţie dar şi pentru 
strategia de distribuţie intensivă asigurând o larga distribuţie a produselor marca 
Boromir în cadrul pieţei.

În prezent, grupul Boromir operează o reţea de 68 de magazine proprii, dispuse 
în 11 judeţe ale ţării.

Produsele sunt livrate direct către punctele de vânzare Boromir utilizând un 
parc auto de 460 autovehicule.

Strategii de promovare
Diversificarea gamei, branduirea produsului şi expunerea acestuia în ambalaje 

atrăgătoare au atras după sine necesitatea adoptării de către companiile de profil a 
unor strategii de promovare mai complexe. 

Grupul Boromir nu a alocat bugete substanţiale campaniilor de promovare. 
Compania s-a impus pe piaţă prin prezenţa cu produsele sale în aproape toate unităţile 
comerciale din ţară, optând cu precădere pentru strategia de împingere a produselor 
prin toate canelele de distribuţie. Totodată, deşi nu excelează în abundenţă, Boromir 
a apelat si la strategia de atragere a clienţilor prin diverse mijloace promoţionale şi 
chiar publicitare. 

Aceste strategii se concretizează în diverse acţiuni menite să genereze 
rezultatele scontate şi anume atingerea obiectivelor.
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4. Analiza contextuală

Date despre industrie şi piaţă
Pentru satisfacerea cerinţelor cât mai crescânde şi diversificate necesare 

alimentaţiei moderne, industria de panificaţie din ţara noastră realizează o mare 
varietate de sortimente, care pot fi grupate astfel: pâine neagră, pâine semialbă, pâine 
albă, produse de franzelărie, produse dietetice şi produse de covrigărie. În structura 
producţiei pâinea neagră reprezintă 28%, pâinea semialbă 30%, pâinea albă 31%, iar 
produsele de franzelărie şi celelalte sortimente 11%. 

Ultimii zece ani au adus o scădere cu zece kilograme a consumului de pâine 
ca urmare a schimbării preferinţelor românilor. An de an, pe această piaţă extrem de 
fragmentată apar schimbări, segmentul fiind foarte dinamic. Astfel, pâinea nu mai 
este cumpărată zilnic ci de două-trei ori pe săptămână, este preferată pâinea ambalată 
şi feliată în detrimentul celei proaspete, iar mai nou, nu mai este cumpărată din 
magazinele de cartier ci din supermarketuri şi hipermarketuri, ponderea vânzărilor 
din formatele moderne de comerţ crescând cu 30%.

În acelaşi timp, magazinele specializate în comercializarea produselor de 
panificaţie deţin o pondere de numai 6% din vânzări. Piaţa pâinii înregistrează o cifră 
de afaceri de peste un miliard de euro iar anual se produc circa 2,5 milioane de tone 
de pâine, spun specialiştii din domeniu. 

Criza economică ar fi putut afecta investiţiile din industria panificaţiei, estimate 
la 100 de milioane de euro pentru 2012, din cauza ingreunării accesării creditelor. 
Valoarea pieţei româneşti de produse de morărit, panificaţie şi produse făinoase se 
estima la acea dată că va creşte în 2012 cu circa trei la sută, faţă de valoarea estimată 
pentru 2011, de aproximativ două miliarde de euro, potrivit datelor furnizate de 
Rompan. „Pentru anul 2011 se estimează o creştere cantitativă a produselor de 2-3% 
datorită creşterii numărului populaţiei consumatoare prin întoarcerea în ţară a 
câtorva mii de muncitori români”1, a declarat preşedintele patronatului din industrie 
Rompan, citat de Agerpres. 

Investiţiile realizate în anul 2010 în sectorul de morărit panificaţie se ridică la 
circa 180 milioane de euro, din care cele mai multe au demarat în zona prelucrării 
secundare a cerealelor (panificaţie, paste făinoase, biscuiţi, patiserie, cereale pentru 
mic dejun) datorită accesului la finanţarea europeană valabilă pentru anul 2010.

În ceea ce priveşte nivelul pieţei negre, preşedintele Rompan a afirmat că în 
sectorul de morărit şi panificaţie se înregistrează cel mai ridicat din UE, de circa 40 
la sută, iar acest lucru este datorat nivelului extrem de ridicat de taxe şi impozite şi în 
special a TVA, care, în 2010, se ridica la 24 la sută, comparativ cu media europeană 
de numai 5-7 la sută. 

În România sunt autorizaţi să activeze în domeniul panificaţiei şi produselor 

1  Studiul realizat în anul 2013, rămâne un exemplu de abordare a unui subiect extrem de important „competiţie şi 
competitivitate în mediul de afaceri concurenţial” în domeniul panificaţiei, patiseriei şi morăritului.
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făinoase circa 5.500 operatori şi în morărit circa 3300. Din aceste companii, 280 
fac parte din Rompan, cu un segment de piaţă de aproape 50% sută la pâine, 60% la 
morărit, 80% la paste făinoase şi 70% la biscuiţi.

Principalele companii care activează la ora actuală în piaţă şi care sunt 
şi membri Rompan sunt Vel Pitar, Şapte Spice, Boromir, Dobrogea, Panbac, Pan 
Group, Băneasa, Harmopan, Spicul Bucureşti, San Mills Satu Mare, Titan, Pajura, 
Galmopan, Abomill.

Analiza concurenţei din sectorul de activitate cu ajutorul modelului lui 
Porter

Pe piaţa produselor de panificaţie şi patiserie, vorbim de o concurenţa agresivă, 
purtată prin toate mijloacele posibile: publicitate, ofertă, reduceri de preţ, etc. Pe 
această piaţă, acţionează, la ora actuală, 5 mari jucători, iar clasamentul s-a modificat 
în anul 2009, când Vel Pitar a devenit lider.

a)Definirea pieţei  
Definirea pieţei presupune identificarea pieţei relevante a produsului şi piaţa 

geografică relevantă. Considerăm piaţa produsului ca fiind serviciile de fabricare, 
comercializare şi distribuţie a produselor de morărit şi panificaţie, patiserie, cofetărie 
şi de măcinare a cerealelor. Dimensiunea geografică a pieţei de panificaţie şi morărit 
în situaţia dată poate fi considerată piaţa de panificaţie şi morărit naţională, produsele 
Boromir fiind distribuite în toate zonele ţării. 

Boromir Ind acţionează în desfăşurarea activităţii pe două pieţe: piaţa intrărilor 
şi piaţa ieşirilor. Pe primul tip de piaţă firma apare în calitate de cumpărător şi 
stabileşte legături în special cu furnizorii de mărfuri, de forţă de muncă şi prestatorii 
de servicii. Pe piaţa ieşirilor Boromir are calitatea de vânzător şi valorifică produsele 
şi serviciile realizate stabilind legături în principal cu clienţii. 

b) Concurenţa din sector
Se observă o largă răspândire teritorială a întreprinderilor de morărit şi 

panificaţie în România. În toate zonele există mari complexe de morărit şi panificaţie, 
dar pe lângă acestea există numeroase firme de dimensiuni mai mici care au ca obiect 
de activitate fie numai măcinişul, fie numai producerea de produse de panificaţie.

Caracteristic pentru industria de morărit şi panificaţie este numărul mare 
al agenţilor economici si complementarietatea firmelor mari si a celor mijlocii. 
Intensitatea concurenţei este cu atât mai mare cu cat exista un grad mai redus de 
concentrare. Piaţa produselor de morărit – panificaţie este o piaţă descentrată, nu 
există producători care să deţină cote importante pe piaţă, de aceea concurenţa este 
puternică.

Concurenţa este mai mare dacă nivelul de creştere al cererii este redus sau 
constant.
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Principalii concurenţi pe piaţa produselor de panificaţie şi morărit a  Boromir 
Ind sunt:

l Concurenţi  direcţi : Vel Pitar Râmnicu Vălcea, Dobrogea Grup Constanţa, 
Loulis, Ravoca Com Agro Pan Vaslui şi Pan Grup Craiova, Transagape, Harmopan, 
Titan plus câteva sute de mici producători locali din judeţele unde Boromir deţine 
capacităţi de producţie.

l Concurenţi indirecţi:  magazinele generale de retail - hipermarketurile si 
magazinele cash & carry care în ultimii ani au dezvoltat mici brutării pentru a oferi 
produse de panificaţie şi patiserie proaspete (checuri, rulade, torturi, prăjiturile de 
casă).

c) Noi concurenţi potenţiali     
Nou-intraţii unei industrii pot ridica nivelul de concurenţă, reducând astfel 

atractivitatea industriei respective. Ameninţarea  noilor potenţiali concurenţi, 
depinde,  în mare măsură, de barierele de intrare. Mari bariere de intrare există în 
unele industrii, precum cea evaluată în cadrul acestui proiect, respectiv cea relaţionată 
de Boromir Ind, producător în industria panificaţiei pe piaţa românească.  

În industria panificaţiei, există economii de scară ce ar putea fi obţinute de 
către producători, cum este  şi compania analizată, Grupul Boromir Ind, iar aceste 
economii de scară reprezintă o importantă barieră de intrare. O altă asemenea 
barieră este reprezentată de cerinţele de capital şi investiţii necesare pentru a deveni 
un competitor cu ceilalţi mari producători din această industrie, precum  Vel Pitar 
Râmnicu Vălcea, Dobrogea Grup Constanţa, Panalim,Trans Agape,etc.

Companiile cu brand bine stabilit se pot folosi de marcă şi pot introduce noile 
lor produse pe piaţă. În prezent, chiar supermarketurile şi hipermarketurile care şi-au 
dezvoltat raioane moderne de panificaţie, cu o ofertă extrem de mare pot fi consideraţi 
concurenţi potenţiali. În această categorie pot fi incluşi şi distribuitorii de produse de 
panificaţie atât persoane juridice, cât şi persoane fizice.

d) Clienţii 
Analizând relaţiile comerciale ale Grupului Boromir Ind cu clienţii şi furnizorii 

putem spune că firma şi-a format câţiva parteneri de afaceri stabili. 
Grupul Boromir Ind îşi desface produsele pe pieţele unde deţine fabrici de 

pâine, respectiv în judeţul Vâlcea cu o pondere de 60% în vânzările societăţii având 
aici 13 magazine, în judeţul Hunedoara are o reţea de 6 magazine, în judeţul Sibiu 
deţine 5 magazine, în judeţul Buzău 18 magazine (considerată a doua mare piaţă 
de desfacere a produselor Boromir), iar în judeţul Iaşi deţine o reţea de 6 magazine 
proprii.

Pe lângă reţeaua proprie de vânzare a companiei a cărei ţintă sunt consumatorii 
în calitatea lor de persoane fizice, Grupul Boromir Ind are în vedere şi piaţa clienţilor 
persoane juridice, compusă atât din micii comercianţi cât şi din marii retaileri.
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În concluzie, clientela societăţii este eterogenă, contribuţia la realizarea cifrei 
de afaceri este diferenţiată pe trei trepte: clienţi puternici, medii, mici. 

e) Furnizori
Datorită îndelungatei şi bunei colaborări cu furnizorii, aprovizionarea cu 

materii prime se face într-un ritm constant, neprezentând riscuri pentru continuitatea 
procesului tehnologic de producţie al grupului Boromir Ind.

Furnizorii, sunt în general firme cu care Grupul Boromir are relaţii tradiţionale 
şi care nu au creat probleme.

Totodată, colaborarea cu furnizorii se bazează în principal pe avantajul reciproc 
al părţilor, însă în cazul în care preţurile şi cantităţile nu corespund cu cele ale firmei, 
aceasta sistează comenzile şi întrerupe activitatea cu furnizorul. 

f) Produse substituibile 
În cadrul sectorului de panificaţie şi morărit, produsele substituibile se găsesc 

într-o gamă variată şi sunt produse de către concurenţi sau chiar de către persoane 
individuale. Astfel produsele substituibile sau complementare pot fi enumerate după 
cum urmează:

- produse de cofetărie: fursecuri, bezelele, haioase, saleuri, plăcintă cu brânză, 
ştrudel cu măr, croissant, covrigi polonezi, brânzoici, cozonaci etc.;

- produse de panificaţie: pâine albă, pâine semi-albă, pâine vikorn, pâine 
graham, pâine cu cartofi, pâine dobrogeană, pâine neagră, pâine toast, baghete, 
blaturi de pizza, chifle;

- produse de patiserie: turtă dulce, chec cu cacao, ciocolată etc, brioşe, biscuiţi etc.

Fragmentarea sectorului de activitate 
Piaţa de morărit si panificaţie este o piaţă extrem de fragmentată în ţara noastră, 

astfel că primii cinci producători de pâine deţin o cotă de piaţă de aproximativ 30%. 
Concurenţii nu sunt numai producătorii mici, brutării din pieţele de la oraş sau de 
la sat, ci chiar supermarketurile şi hipermarketurile care şi-au dezvoltat raioane 
moderne de panificaţie, cu o ofertă extrem de mare: pâine albă, neagră, cu seminţe, 
cu cartofi, rotundă etc. 

În plus, magazinele specializate de pâine, dar şi hipermarketurile, oferă şi 
servicii suplimentare, ca de exemplu posibilitatea de a felia pâinea pe loc.    

Impulsionate de aceste servicii suplimentare, ponderea vânzărilor din 
formatele moderne de comerţ a crescut cu 30%, sunt de părere jucătorii din piaţă.  
Majoritatea producătorilor de panificaţie acoperă distribuţia prin magazinele proprii, 
specializate, şi oferă şi alte produse complementare, cum ar fi iaurt, lapte, cafea şi 
sucuri, băuturi care se potrivesc foarte bine cu croissantele, cornurile, patiseria, cum 
ar fi reţelele Belforno Fresh, Vel Pitar etc. 

O posibilitate de depăşire a fragmentării din acest sector ar putea fi 
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schimbarea modului de comercializare a produselor de panificaţie şi schimbarea 
comportamentului consumatorului după cum urmează: pâinea va putea fi cumpărată 
doar din magazinele specializate sau din raioanele special amenajate, ceea ce va 
reduce numărul de comercianţi de pâine, cu până 15-20%, la ora actuală, nu numai 
în Bucureşti, fiind peste 80 000. De asemenea firmele specializate din cadrul acestui 
sector, ar trebui să-şi dezvolte canale de distribuţie complexe astfel încât sa acopere 
întreaga piaţă naţională şi reţele de magazine, să achiziţioneze fabrici de producţie cu 
o capacitate de producţie mai mare şi să creeze în mintea consumatorului o imagine 
întărită a mărcii şi brandului.

 În cadrul acestui sector în opinia mea ar fi trebuit să existe un număr mai mic 
de producători, astfel încât fiecare dintre aceștia să dețină cote importante din piaţa 
de panificație şi morărit naţională.

5. Analiza Swot

Puncte Tari Puncte slabe

l Al doilea mare producător de 
produse de panificaţie şi patiserie din ţară.
l Deţine o reţea de distribuţie foarte 

dezvoltată, extinsă la nivel naţional
l  Vizează cu precădere piaţa de 

morărit, însă dispune de o gamă foarte 
diversificată de produse
l  Modul de organizare bazat pe 3 

direcţii: producţie, retail şi distribuţie
l  Oferirea de promoţii, reduceri de 

preţ şi alte avantaje promoţionale pentru 
clienţi
l  Controlează activitatea de morărit 

din toată ţara, alături de Dobrogea S.A.
l Lansarea unui concept nou pe piaţă 

Boromir Pan Cafe
l Posibilitatea practicării unor preţuri 

mai mici datorită faptului că produce şi 
majoritatea făinurilor necesare producţiei
l  Potenţial în diversificarea gamei de 

produse;
l Lansarea unui concept nou pe piaţă 

Boromir Pan Cafe
l  Mercantizarea produselor Boromir 

în  magazine

l  Reţea de magazine proprii slab 
dezvoltată
l  Magazine de dimensiuni reduse
l  Necunoaşterea mărcii Boromir 

datorită comercializării şi promovării 
acestora sub diverse denumiri
l Lipsa unui site complex din punct 

de vedere al informaţiilor relevante pentru 
clienţi indiferent de natura lor
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Oportunităţi Ameninţări

l Creşterea cererii pentru produse de 
panificaţie mai sănătoase
l  Extinderea pe pieţele internaţionale
l  Posibilitatea de a obţine finanţări 

europene pentru creşterea capacităţilor 
de producţie sau pentru îmbunătăţirea 
tehnologică a firmei
l  Participarea la târguri şi expoziţii de 

profil
l Licitaţiile pentru diferite programe  

guver namentale cum ar fi, spre exemplu 
programul „Cornul şi laptele”
l Listarea la Bursa de Valori Bucureşti
l  Scăderea TVA-ului în cazul produselor 

de panificaţie

l  Alternanţa de ani secetoşi si umezi 
cu efecte asupra recoltelor de grâu.
l  Modificări în preferinţele 

consumatorilor
l  Scăderea consumului de pâine din 

România
l  Scăderea puterii de cumpărare a 

populaţiei
l  Creşterea continuă a concurenţei, 

ce poate veni din mai multe direcţii - 
concurenţi direcţi sau marile magazine 
care şi-au dezvoltat brutării proprii
l Actuala criză economică cu toate 

implicaţiile ei
l  Riscurile operaţionale ale proiectelor 

de dezvoltare ale firmei
l  Imaginea nefavorabilă în 

rândul consu matorilor a retailerilor care 
comercializează produsele firmei

Concluzii și propuneri

Analizând politicile şi strategiile de marketing din cadrul Grupului Boromir 
Ind observăm că acesta depune eforturi considerabile pentru a găsi cele mai eficiente 
combinaţii ale mixului, astfel încât să îşi atingă obiectivele.

În cazul politicilor şi strategiilor de produs, este de remarcat faptul că Grupul 
Boromir Ind a făcut investiţii masive în tehnologii moderne şi inovatoare, pentru a 
oferi clienţilor produse de cea mai bună calitate. Tehnologiile inovatoare precum 
K. Touch oferă siguranţa alimentară şi garanţia că clientul este primul care atinge 
produsul final. Un alt punct forte al politicilor şi strategiilor de produs îl constituie 
marea diversitate sortimentală, atât în ceea ce priveşte pâinea şi produsele de 
panificaţie, cât şi în gama produselor de patiserie, biscuiţi, napolitane oferite de 
companie.

În cadrul  strategiilor de produs a Grupului Boromir Ind se recomandă: 
1) luarea în considerare a specificului local în ceea ce priveşte diversitatea 

produselor;
2) diversificarea gamei de produse semipreparate. Propun această strategie 

deoarece consumatorul român preferă din ce în ce mai mult produsele semipreparate, 
datorită economiei de timp pe care acestea o conferă. Gama de produse semipreparate 
companiei este destul de redusă, cuprinzând, doar blaturi de tort, chiflele precoapte, 
blaturi de pizza şi rulouri foietaj.

UNIVERS ECONOMICO-FINANCIAR
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 Având în vedere faptul că această gamă de produse, se află în faza de creştere, 
propunem o diversificare sortimentală a gamei de aluaturi semipreparate prin 
introducerea unei game de aluaturi congelate. Modificările obiceiurilor de consum 
confirmă necesitatea acestui produs pe piaţa românească. În plus, piaţa aluaturilor 
congelate se află în creştere, majoritatea produselor de acest gen din supermarketurile 
româneşti fiind din import.

- extinderea şi diversificarea gamei de produse de panificaţie ambalată a 
Grupului Boromir Ind. În prezent, Grupul Boromir Ind deţine în portofoliul său doar 
trei sortimente de pâine ambalată: Fibrovit, pâine Graham Toast şi Fibrovit; 

- inserarea unor reţete culinare în cazul produselor ambalate. Aceste mici 
detalii sunt de mare efect pentru consumatori. De exemplu, fiecare ambalaj pentru 
pastele făinoase ar putea conţine reţeta unui sos pentru paste, iar pachetul de făină ar 
putea conţine reţete pentru pizza sau pentru prăjituri.

În cazul strategiilor de preţ am observat că Grupul Boromir Prod încearcă să 
implementeze politici de preţ cât mai convenabile pentru clienţi, fie ei consumatorii 
finali, sau clienţii engros. În acest sens, compania optează pentru preţurile joase 
pentru pâinea, produsele de panificaţie proaspete şi cele de morărit şi preţuri mai 
ridicate pentru produsele nou intrate pe piaţă, când concurenţa nu este mare.

În cadrul strategiilor de preţ propunem adoptarea politicii de preţuri reduse 
şi la intrarea pe piaţă a unor produse noi pentru a contribui la creşterea popularităţii 
acestora încă de la început. Aceste preţuri mai joase, fac produsul mai atractiv şi 
accesibil mai multor clienţi. În cazul în care acest produs este preferat, clienţii îl vor 
cumpăra şi după ce preţul va creşte puţin.

Referitor la strategiile de distribuţie am observat că Grupul Boromir Ind 
reprezintă un partener important al reţelelor de retail din România, cuprinzând marile 
lanţuri de super şi hipermarketuri şi nu numai.

În cadrul strategiilor de distribuţie propun:
1) reducerea costurilor de distribuţie prin creşterea gradului de utilizare a  

capacităţii de transport şi a capacităţii de depozitare, optimizarea rutelor de distribuţie, 
evaluarea furnizorilor şi menţinerea unei relaţii atât cu aceştia, cât şi cu partenerii de 
distribuţie;

2) extinderea pe pieţe externe.  Această strategie vizează fie achiziţionarea de 
fabrici de pâine cu o capacitate de producţie de 50-60 de tone/ zi.  Pieţele vizate sunt 
atât cele din Ucraina, Bulgaria, Moldova, Iugoslavia deoarece prezintă particularităţi 
asemănătoare cu cele ale pieţei româneşti, dar şi pieţe precum Italia sau Spania unde 
este concentrat un număr foarte mare de români; 

3) lansarea unor noi locaţii inspirate dintr-un concept european şi anume şi 
Boromir Pan Cafe. Această inovaţie este declanşată de nevoia de a ţine pasul cu 
evoluţiile recente din retail, precum şi de a întâmpina nevoia consumatorilor de 
a se relaxa în timpul meselor sau pauzelor de masă. Locaţiile vor fi dezvoltate pe 
principiul “coffee to go” şi vor oferi o  zonă de resting, de snack şi băuturi răcoritoare 
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iar atmosfera va fi prietenoasă, muzica relaxantă şi comunicarea modernă;
4) extinderea în franciză. După testarea conceptului Boromir Pan Cafe prin 

deschiderea unor asemenea locaţii în Bucureşti şi in zonele unde grupul deţine puncte 
de desfacere, extinderea acestor magazine specializate s-ar putea realiza şi în sistem 
de franciză.

Referitor la strategiile de promovare am observat că Boromir Prod doreşte să 
se distingă de concurenţă, să atragă, să comunice prin ambalaj.

În cadrul strategiilor de promovare propunem:
1) alocarea de către compania Boromir a unor bugete mai substanţiale pentru 

reclame Tv, radio, reviste şi chiar lansarea unei ample campanii publicitare pentru 
crearea unui brand corporatist Boromir care să ajute la conturarea unei personalităţi 
distincte a companiei şi la consolidarea imaginii acesteia. 

2) implicarea companiei Boromir şi în acţiuni de responsabilitate socială care 
ar aduce grupului un aport de notorietate
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Rezumat 

Auditorii, ca specialişti cu o pregătire teoretică superioară, cu o 
autoritate şi competenţă, sunt denumiţi experţi. Activitatea de expertiză, 
reuneşte profesionişti cu cunoştinţe teoretice şi practice care, în urma 
contractelor primite de la terţi, cercetează şi analizează situaţiile financiare.

Cuvinte cheie: audit, expertiză, cercetare, analiză, control

Summary 

Auditors, as specialists with a top theoretical knowledge with authority 
and competence, are called experts.The expertise activity, brings together 
professionals with theoretical and practical knowledge, after received the 
contracts from third parties, investigate and analyze financial statements.

Keywords: audit, expertise, research, analysis, control

1. Consideraţii generale

Originile auditului, ca termen general, sunt descrise în mod intuitiv de 
istoricul contabil Richard Brown în anul 1905 astfel: “Originea auditului 
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se întoarce în timpuri mai puțin îndepartate decat contabilitatea… ori de cate ori 
progresul civilizației a creat premizele ca unei singure persoane sa-i fie incredințată, 
fie şi într-o anumită măsură, proprietatea alteia, utilitatea unei verificări asupra 
fidelității acesteia devine evidentă.”    

Originea profesiei de auditor este foarte veche cu toate că nu a fost cunoscută 
sub această denumire, deoarece în mărturiile timpului istoria contabilității era 
similară cu istoria economică. O certitudine a descoperirilor istorice este însuşi faptul 
că dezvoltarea vieții sociale şi formarea statelor nu s-a putut realiza fără colectarea de 
impozite şi taxe, toate acestea determinând necesitatea de a ține evidența veniturilor 
şi cheltuielilor şi, în consecinţă, de a face calcule.

Încă din antichitate, s-a ajuns la ideea că o bună administrare şi gestionare 
a patrimoniului se poate realiza doar prin respectarea unor proceduri şi reguli de 
control financiar, aspecte care au stat la baza descoperirii contabilității ca ştiință, ele 
fiind respectate chiar după mii de ani.             

Istoria economică delimitează mai multe etape ale auditului, diferenţiate 
în funcţie de categoria socială care ordonă auditul, numiţi ordonatori de audit, în 
funcţie de auditori şi de obiectivele auditului. Până la începutul secolului al XVIII-
lea, auditul era ordonat de regi, împăraţi, biserică şi stat cu un singur obiectiv: cel 
de pedepsire a hoţilor pentru fraudă şi prevenirea unor astfel de fapte cu scopul 
de a proteja patrimoniul propriu al acelei entităţi. Auditorii erau numiţi din rândul 
preoţilor şi aleşi, în primul rând, după calităţile morale ale acestora. Frământata 
istorie a sec. al XVIII-lea până la jumătatea sec. al XIX-lea a produs schimbări şi în 
rândul ordonatorilor de audit.

           Statele, tribunalele jurisdicţionale şi acţionarii au luat locul vechilor clase 
sociale, iar auditorii erau preferaţi din categoria celor mai buni contabili. Auditul îşi 
extinde obiectivele asupra reprimării fraudelor, a pedepsirii celor care le produceau 
şi a căutării soluţiilor, pentru păstrarea integrităţii patrimoniului. Sfârşitul secolului 
al XIX-lea conturează relaţia între auditaţi şi auditori aleşi din rândul profesioniştilor 
contabili sau jurişti. Obiectivul lor: atestarea realităţii situaţiilor financiare, cu 
scopul de a evita erorile şi frauda. Primele patru decenii ale secolului XX, auditul 
este realizat de profesionişti specializaţi în audit alături de contabili. Lucrările erau 
comandate de stat şi de acţionari.

            Perioada anilor 1940-1970, când comerţul internaţional se dezvoltă, este 
dominată de schimburi între state cu bunuri şi servicii, ordonatorii de audit îşi lărgesc 
sfera în rândul băncilor, patronatului şi al instituţiilor financiare datorită pieţelor de 
capital. Executarea auditului era realizat de profesionişti de audit şi contabilitate, iar 
obiectivele cunosc o formă elevată de atestare a sincerităţii şi regularităţii situaţiilor 
financiare. În această perioadă, datorită dezvoltării profesiei contabile şi a influenţelor 
asupra cadrului contabil conceptual, anglosaxonii dezvoltă activitatea de audit pe 
continentul european. Două decenii mai târziu (1970-1990), obiectivele auditului 
sunt orientate spre atestarea controlului intern, respectarea cadrului conceptual 



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(23)/2015144

UNIVERS ECONOMICO-FINANCIAR
contabil (postulate, principii şi reguli de evaluare) şi a normelor de audit.       

           Cei care ordonau auditul sunt statele, terţii, acţionarii, băncile, 
întreprinderile ş.a., iar auditorii sunt tot profesionişti de contabilitate şi consiliere, 
organizate ca profesii liberale, independente, societăţi de expertiză şi audit. Astăzi, 
fenomenele social economice sunt complexe şi nu mai pot fi analizate multilateral 
pentru a clarifica anumite aspecte decât cu concursul specialiştilor de înaltă probitate 
morală şi profesională. Faptele analizate, operaţiunile şi documentele aveau ca scop 
formularea unor opinii care atestau imaginea fidelă a conturilor, calitatea controlului 
intern, respectarea normelor şi protecţia contra fraudelor naţionale şi internaţionale.

           Auditorii, ca specialişti cu o pregătire teoretică superioară, cu o autoritate 
şi competenţă, sunt denumiţi experţi. Activitatea de expertiză, reuneşte profesionişti 
cu cunoştinţe teoretice şi practice care, în urma contractelor primite de la terţi, 
cercetează şi analizează situaţiile financiare.

2. Prezentarea societăţii 

Denumire: - S.C. METROPOLITAN LEASING S.A.
Sediul: - Bucureşti, strada Mihail Moxa nr. 9, sector 1, tel.021 212.76.29
Obiectul de activitate conform căruia s-a realizat în principal cifra de afaceri 

în anul 2014: - servicii închiriere spaţii şi mijloace de transport
Cod unic de înregistrare: - RO 1567454
Nr. Inmatriculare la R.C.: - J 40/2502/1991
Durata societăţii: - nedeterminată
Fond de comerţ: - nu are
Stare firmă: - până la data prezentei, nu există înregistrări la Oficiul Registrului 

Comerţului privind lichidarea Societăţii
Capital social: -3.380.583 lei reprezentând 33.805.829 acţiuni în valoare de 

0,10 lei fiecare. În conformitate cu registrul acţionarilor la data de 31.12.2014 avea 
557 acţionari cu structura prezentată în Tabelul nr. 1.

Tabelul nr. 1
Registrul acţionarilor

ACŢIONAR ACŢIUNI PROCENT

Romanel International 15.940.440 47,1529 %
Barberia Investment Limited-
Nicosia Cipru 16.650.051 49,2520 %

Persoane fizice 1.208.859 3,5759 %

Persoane juridice 6.479 0,0192 %

Total 33.805.829      100 %
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3. Bazele întocmirii situaţiei financiare şi evidenţa contabilă 

Evidenţele contabile ale societăţii sunt ţinute conform Legii Contabilităţii din 
Romania, în Lei, iar situaţiile financiare sunt întocmite în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare şi practicile contabile din Romania. 

Situaţiile financiare prezentate se bazează pe informaţiile din conturile anuale 
ale societăţii, care efectuează înregistrările contabile pe baza principiului continuităţii 
activităţii folosindu-se costurile istorice. 

Situaţiile financiare includ informaţii comparative în ceea ce priveşte Bilanţul, 
Contul de Profit şi Pierdere şi Situaţia Fluxurilor de Trezorerie, Situaţia Modificărilor 
Capitalurilor Proprii, etc. 

l Metode şi principii contabile 
a) Baza întocmirii situaţiilor financiare 
Situaţiile financiare încheiate la 31 decembrie 2014 au fost întocmite în 

conformitate cu prevederile Legii Contabilităţii nr. 82/1991, republicată şi cu 
reglementările contabile aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 
3055/2009 cu modificările ulterioare. 

b) Moneda de raportare 
Situaţiile financiare sunt întocmite în lei şi prezentate în lei. 
c) Principiile contabile adoptate şi baza de determinare 
Situaţiile financiare au fost întocmite pe baza costului istoric. 
d) Standardul aplicat 
Legea 82/1991 şi OMFP 3055/2009 cu modificările ulterioare. 
e) Tranzacţiile în monedă străină 
Tranzacţiile în monedă străină sunt evidenţiate la cursul de schimb valutar la 

data tranzacţiei. 
Activele şi datoriile monetare în valută sunt înregistrate folosind cursul de 

schimb la data întocmirii bilanţului contabil. 
Diferenţele de schimb valutar care rezultă sunt evidenţiate în contul de profit 

şi pierdere al anului respectiv. 
Activele şi datoriile nemonetare exprimate în moneda străină sunt înregistrate 

la cursul de la data tranzacţiei. 

4. Aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate asupra unor 
categorii specifice de tranzacţii şi solduri din cadrul situaţiilor financiare

a) Active şi pasive monetare 
Disponibilităţile în casă şi la bancă, creanţele şi obligaţiile sunt exprimate în 

termenii puterii de cumpărare a leului la data bilanţului. 
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b) Active şi pasive nemonetare 
Activele şi pasivele nemonetare sunt exprimate la costul istoric, valoare 

evaluată, valoarea de achiziţie sau aport la data bilanţului. 
c) Imobilizările corporale 
Imobilizările corporale nu au fost evaluate conform H.G. nr. 403/2000 şi au 

fost  reevaluate în decembrie 2009 numai clădirile şi din nou reevaluate în decembrie 
2012. 

d) Contul de profit şi pierdere 
Toate veniturile şi cheltuielile sunt înregistrate pe feluri şi natura lor în conturile 

aferente şi la data producerii lor. 
Pierderea sau profitul se stabilesc lunar, iar repartizarea profitului se face la 

sfârşitul exerciţiului potrivit legii, Statutului şi Hotărârii A.G.A. 
e) Situaţia fluxului de numerar 
Toate elementele cuprinse in situaţia fluxului de numerar sunt întocmite în Lei 

şi exprimate în Lei. 

l Politici contabile
Aceste situaţii financiare sunt întocmire pe baza principiului contabilității 

de angajament. În acest context, veniturile sunt recunoscute când sunt generate, iar 
cheltuielile atunci când sunt angajate şi sunt înregistrate în perioada de raportare 
căreia îi aparţin. 

Situaţiile financiare au fost întocmite ţinându-se cont de principiul prudenţei, 
în  baza căruia toate pierderile sunt recunoscute de îndată ce sunt previzibile. 

În continuare sunt prezentate principalele politici contabile utilizate în 
întocmirea situaţiilor financiare ale Societăţii, conform OMFP 3055/2009 cu  
modificările ulterioare. 

A. Active imobilizate 
a) Imobilizări necorporale 
În acest cont sunt înregistrate programe informatice, licenţe. La 31.01.2014 

societatea avea imobilizări necorporale în patrimoniu în valoare de 4435 lei.
b) Imobilizări corporale 
Imobilizările corporale achiziţionate sunt capitalizate, costul cuprinde costul 

de achiziţie şi orice alte costuri determinate de punerea în funcţiune a activului 
respectiv. 

Costurile lucrărilor în urma cărora durata de viaţă economică a imobilizărilor 
corporale sau capacitatea lor de a genera beneficii viitoare create semnificativ, sunt de 
asemenea capitalizate. Costurile activităţilor de întreţinere, reparaţii sau îmbunătăţiri 
minore sunt înregistrate pe cheltuieli în momentul în care sunt angajate. 

Imobilizările corporale casate sau disponibilizate sunt eliminate din bilanţ 
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împreună cu amortizarea acumulată aferentă. Câştigul sau pierderea rezultată din 
aceste operaţiuni este inclus  în Contul de profit şi pierdere al anului în care au avut 
încasările sau disponibilizările. 

În exerciţiul financiar 2014, în baza inventarierii nu s-au constituit provizioane 
pentru deprecierea mijloacelor fixe. 

Auditorul a verificat documentele, conturile contabile şi situaţiile întocmite 
de societate privind evidenţa imobilizărilor corporale. În conformitate cu Hotărârea 
A.G.A. s-a procedat la reevaluarea clădirilor aflate în patrimoniul societăţii. 
Rezultatul reevaluării a fost înregistrat în bilanţul  încheiat la 31.12.2012 după 
aprobarea raportului de reevaluare de către A.G.A. din 02.04.2013. 

Evoluţia activelor în perioada 01.01.2014 - 31.12.2014, este prezentată în 
Tabelul nr. 2.

Suma de 1158 reprezintă soft complet amortizat scos din evidență în cursul 
anului 2014.

Suma de 66505 lei reprezintă un autoturism Ford Mondeo scos din evidenţă 
complet amortizat în cursul anului 2014. 

Suma de 4707 lei reprezintă mijloace fixe scoase din evidenţă în cursul anului 
2014-complet amortizate (hidrofor, încălzitor apă, uşă metalică).

Suma de 19403 lei reprezintă calculatoare nou achiziţionate în cursul anului.          
Amortizarea se calculează prin metoda liniară cu respectarea duratelor normale 

de utilizare. 
La 31 decembrie 2014 Societatea deţine imobilizări corporale la valoarea netă 

de 3.217.622 lei. 
c) Imobilizările corporale în curs 
Imobilizările corporale în curs sunt prezentate la valoarea netă şi reprezintă 

mijloace fixe nepuse în funcţiune.
La 31 decembrie 2014 Societatea nu înregistra imobilizări corporale în curs. 
d) Amortizarea 
Amortizarea imobilizărilor corporale este calculată conform Legii, prin 

metoda liniară începând cu luna următoare a punerii în funcţiune, în scopul repartizării 
costului de achiziţie pe toată durata de folosire estimată (vials economics). 

Duratele de viaţă folosite pentru diferitele categorii de imobilizări corporale 
sunt prezentate mai jos: 

- vehicule: 5 ani
- instalaţii şi echipamente: 5 - 15 ani
- birotica şi accesorii: 5 - 10 ani 
La data de 31 decembrie 2014, societatea înregistra amortizare în valoare de 

3.409.833 lei.



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(23)/2015148

Tabelul nr. 2 Active imobilizate                             

Elemente de active

Valoare brută

Sold la
1 ianuarie Creşteri Reduceri Sold la 31 

decembrie

0 1 2 3 4=1+2-3

1. Cheltuieli de constituire şi 
cheltuieli de dezvoltare 0 0

2. Alte imobilizări 1158 4435 1158 4435
3. Avansuri şi imobilizări 
necorporale în curs
Total imobilizări necorporale 
(1-3) 1158 4435 1158 4435

5. Terenuri 162.273 162.273
6. Construcţii 6.396.498 6.396.498
7. Instalaţii tehnice şi maşini 109.830 66.505 43.325
8. Alte instalaţii, utilaje şi 
mobilier 10.663 19.403 4.707 25.359

9. Avansuri şi imobilizări 
corporale în curs
10.Total imobilizări 
corporale(5-9) 6.679.264 19.403 71.212 6.627.455

11. Imobilizări financiare 2.555 2.555
12.Active imobilizate 
TOTAL(4+10+11) 6.682.977 23.838 72.370 6.634.445

Elemente de active

Deprecieri (amortizare şi provizioane)

Sold la 
1  ianuarie

Deprecierea 
înregistrată 
în cursul 
exercițiului

Reduceri sau 
reluări

Sold la 31 
decembrie

5 6 7 8=5+6-7
13. Cheltuieli de constituire şi ch. 
de dezvoltare - - - -

14. Alte imobilizări 902 256 1.158 0
15.Total imobilizări 
necorporale (13-14) 902 256 1.158 0

16. Terenuri 0 0 0 0
17. Construcţii 3.110.082 271.245 3.381.327
18. Instalaţii tehnice şi maşini 81.161 9.612 66.505 24.268
19. Alte instalaţii, utilaje şi 
mobilier 18.181 765 4.708 4.238

20.Total imob. corporale(16-19) 3.199.424 281.622 71.213 3409.833
21.Amortizări-Total (15+20) 3.200.326 281.878 72.371 3.409.833
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e) Terenuri şi construcţii 
Societatea înregistrează la 31.12.2014 terenuri şi construcţii în patrimoniu în 

valoare netă de 3.177.444 lei. 
f) Imobilizările financiare 
La 31.12.2014 se înregistrează imobilizări financiare de 2.555 lei, garanţie la 

ENEL DISTRIBUŢIE.

B. Stocuri 
Societatea utilizează stocuri consumabile, dar la 31.12.2014 nu se înregistrează 

sold. 

C. Creanţe şi plăţi în avans 
Creanţele sunt prezentate în bilanţ la valoarea estimată a fi încasată după 

scăderea provizioanelor pentru clienţii rău platnici sau cu care societatea este în 
litigiu (tabelul nr. 3). 

Societatea înregistrează la 31.12.2014: 
                                                                     31.12.2013               31.12.2014
-creanţe comerciale                                      190.470 lei                 250.026 lei
-alte creanţe                                                    61.567 lei                  19.099 lei
Total                                                             252.037 lei                269.125 lei

 
Tabelul nr. 3    
Creanţe şi plăţi în avans
Lei  

Creanţe Sold la 31 decembrie     
(2+3)

Termen de lichiditate

Sub 1 an Peste 1 an

0 1 2 3

Total din care 408.577 232.000 176.577

Furnizori debitori

Clienţi 389.478 212.901 176.577

Debitori diverşi 18.393 18.393

Alte creanţe 706 706

Pentru creanţe, societatea înregistrează provizioane pentru depreciere de 
139.451. 
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Tabelul nr. 4
Provizioane

Denumirea 
provizionului

Sold la 
1 ianuarie

Transferuri Sold la 31 
decembrieÎn cont Din cont

0 1 2 3 4=1+2-3

Provizioane 
pentru 
deprecierea 
creanţelor-
clienţi

147.527 8.075 139.451

Total 147.527 8.075 139.451

În cursul anului 2014, s-au anulat provizioane în valoare de 8075 lei 
pentru deprecierea creanţelor-clienţi aferente clienţilor: SC CARPATICA SA şi 
PROFFESIONAL DIVING (Tabelul nr. 4).

D. Costuri asociate împrumuturilor 

Costurile împrumuturilor, incluzând dobânzi şi pierderi din diferenţe de curs 
valutar sunt înregistrate în contul de profit şi pierdere în momentul generării, cu 
excepţia cazurilor când se asociază - împrumuturilor destinate exclusiv finanţării 
unor proiecte de investiţii de capital, în care caz dobânda şi pierderile din diferenţe 
de curs valutar se capitalizează ca parte a costului activului până la data punerii în 
funcţiune a acestuia, fiind apoi amortizate pe parcursul duratei de viaţă a activului 
respectiv. 

În anul 2014 societatea nu înregistra astfel de costuri. 

E. Venituri 

Veniturile care exclud TVA, cuprind valoarea bunurilor vândute şi a serviciilor 
prestate. 

Veniturile din servicii sunt recunoscute în momentul prestării lor, iar veniturile 
din vânzarea bunurilor sunt recunoscute în momentul transmiterii titlului de proprietate 
asupra acestora. Societatea şi-a realizat veniturile în principal din serviciile prestate, 
dar şi din venituri financiare (Tabelul nr. 5).

Veniturile din exploatare sunt date de obiectul principal de activitate, cu 
preponderență închirieri spaţii (Tabelul nr. 6).
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Tabelul nr. 5
Venituri financiare
 Lei     

31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

Venituri din interese 
de participare - - - -

Venituri din dobânzi 402.230 513.797 463.582 493.685

Alte venituri 
financiare 240.954 272.680 37.301

Total 643.184 786.477 500.883 493.685

Tabelul nr. 6
Venituri din exploatare

2011 2012 2013 2014

Venituri din 
exploatare 3614173 lei 3729855 lei 4122748 lei 3989114 lei

% faţă de total 
venituri 84,89 % 82,59 % 89,17 % 88,98 %

Venituri din 
producţia vândută 3182877 lei 3318184 lei 3617922 lei 3556796 lei

% faţă de veniturile 
din exploatare 88,34 % 88,97 % 87,76 % 89,16 %

F. Cheltuieli 

Societatea a evidenţiat cheltuielile după natura lor, ele fiind recunoscute în 
momentul producerii lor şi dacă sunt aferente veniturilor exerciţiului.

Structura cheltuielilor este prezentată în Tabelul nr. 7 şi în Tabelul nr. 8.
În bilanţ, ele sunt clasificate după natura lor astfel: 
- cheltuieli de exploatare;
- cheltuieli financiare;
- cheltuieli extraordinare.
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Tabelul nr. 7
Cheltuieli de exploatare
   Lei    

 2012 2013 2014

Cheltuieli cu materiale 
consumabile 80.185 83.368 97.357

Alte cheltuieli materiale 20.990 30.914 37.767

Cheltuieli cu energia şi apa 17.077 36.505 42.685

Cheltuieli cu salariile 902.909 969.209 964.852

Cheltuieli cu asigurările şi 
protecţia socială 256.492 248.759 240.914

Cheltuieli cu amortizările 318.271 325.261 281.879

Ajustări val. priv activele 
circulante 528 66.125

Alte cheltuieli din exploatare 958.571 1.232.983 1.082.534

 -cheltuieli priv. Prestaţiile 
externe 443.440 509.152 556.309

 -cheltuieli cu impozite şi taxe 106.880 97.786 101.383

 -alte cheltuieli cont (652+658) 408.251 66.045 424.842

Total cheltuieli de exploatare 2.555.023 2.993.124 2.747.988

Tabelul nr. 8
Cheltuieli financiare
   Lei                                                                                                                  

31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014
Ajustarea valorii imobilizărilor 
financiare si a investiţiilor 
financiare deţinute ca active

- - -

Cheltuieli privind dobânzile - - -

Cheltuieli din diferenţe de curs 
valutar

139.066 70.997 2

Alte cheltuieli financiare

Total 139.066 70.997 2
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G. Tranzacțiile în valută 
Tranzacțiile în valută sunt convertite şi înregistrate în lei la data la care au fost 

efectuate. Diferenţele de conversie sunt înregistrate în contul de profit şi pierdere. 

H. Subvenții 
La 31.12.2014, societatea nu înregistra subvenții. 

I. Disponibilități în conturi la bănci sau în casă 
La sfârşitul exerciţiului 2014, disponibilităţile băneşti recunoscute în bilanţ 

totalizau 13.817.562 lei, în creştere faţă de anul 2013, când erau de numai 12.100.600 
lei, şi se justifică cu extrasele de cont, registrul de casă, lista de avansuri şi situaţiile 
analitice pentru alte valori. 

J. Creditori şi angajamente 
La 31.12.2014, Societatea înregistra datorii ce trebuiau plătite într-o perioadă 

de 1 an, reprezentând:
31.12.2013 31.12.2014

Datorii financiare - -

Datorii comerciale 45.972 49.002

Alte datorii (creditori, fiscale, 
asigurări sociale) 286.672 323.708

Total 332.664 372.710

Datorii
- din care furnizori facturi nesosite  49.009 lei - reprezintă cheltuieli aferente 

lunii decembrie 2014, care s-au achitat în ianuarie - februarie 2015;
- datorii la bugetul de stat aferente anului 2014 cu termen în luna ianuarie 

2015:
                           TVA    28.426 lei
     Impozit profit            52.836 lei
     Impozit salarii           23.542 lei
     Salarii de plată            9.186 lei
     Datorii la bugetul asigurărilor sociale + fonduri speciale  52.165 lei 
     Dividende de plată anii 2005 - 2007 în sumă de 88.935 lei 
     Garanţii încasate în sumă de 69.583 lei
Obligaţiile faţă de bugetul statului şi bugetul asigurărilor sociale, şomaj şi alte 

fondurilor speciale au fost achitate la termen în cursul lunii ianuarie 2014. 
La 31.12.2014, Societatea înregistra - venituri înregistrate în avans într-o 

perioadă mai mare de 1 an, de 161.833 lei.
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K. Impozite şi taxe 
În cadrul exerciţiului anului 2014, societatea şi-a calculat şi constituit şi plătit 

toate impozitele datorate. 
a) Impozitul pe profit 
Societatea constituie şi înregistrează trimestrial impozitul pe profit pe baza 

contului de profit şi pierdere, conform legislaţiei fiscale din România. 
b) Impozite, taxe, contribuţii 
Societatea a calculat, constituit şi înregistrat în anul 2014 în conformitate cu 

prevederile legale: 
- impozitul pe profit şi TVA; 
- impozitul pe salarii; 
- contribuţiile la fondul de şomaj; 
- contribuţiile privind asigurările sociale şi de sănătate. 

L. Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 
Provizioanele sunt recunoscute când societatea are o obligaţie legală ca urmare 

a unor evenimente anterioare, sau este probabil să fie nevoie de un flux de resurse 
economice pentru a onora aceste obligaţii şi când este posibilă o estimare rezonabilă 
a acestor obligaţii. 

Societatea şi-a creat la sfarşitul exerciţiului 2014: 
- provizioane pentru deprecierea creanţelor; 
- privind clienţi rău platnici şi debitori.

M. Dividende 
Conform legislaţiei româneşti, societatea poate plăti dividende doar dacă 

înregistrează profit potrivit situaţiilor financiare întocmite în conformitate cu Legea 
nr. 82/1991, a contabilităţii româneşti. 

Dividendele aferente fiecărui an financiar sunt aprobate de Adunarea Generală 
a Asociaţilor întrunită după închiderea respectivului an financiar. 

Societatea recunoaşte dividendele pentru anul în curs ca datorii aferente anului 
curent. Începând cu anul financiar 2000, prin implementarea SIC 10 (modificat) 
evenimente ulterioare datei bilanţului contabil, Societatea poate recunoaşte 
dividendele în anul în care acestea sunt declarate. 

N. Informaţii privind salariaţii şi conducerea 
În anul 2014, Societatea a înregistrat un număr mediu de angajaţi de 10 

persoane din care conducere 1 persoană.
Cheltuielile cu personalul au reprezentat 1.205.766 lei, din care cheltuielile 

pentru salarii au reprezentat 964.852 lei, salariile conducerii şi Consiliului de 
administraţie reprezintă 43,13 % din totalul cheltuielilor cu salariile. 
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O. Tranzacţii cu părţi afiliate 
Nu este cazul. 

P. Beneficii acordate salariaților 
Societatea calculează, constituie şi plăteşte contribuţii la fondurile de stat 

pentru şomaj, pensie şi sănătate, calculate pe baza salariilor brute conform procentelor 
stabilite prin lege.

Valoarea acestor contribuţii este înregistrată pe cheltuieli în aceeaşi perioadă 
cu costurile salariale aferente. 

Drepturile şi obligaţiile angajaţilor sunt înscrise în contractul colectiv de 
muncă.

Societatea nu are obligaţii privind pensiile, asigurările sociale sau alte cheltuieli 
viitoare ale angajaţilor săi. 

R. Evoluţia capitalului propriu 
La 31.12.2014 societatea a înregistrat un capital propriu însumând 16.782.064 

lei (tabelul  nr. 9).

R.1. CAPITALUL SOCIAL
În decursul exerciţiului financiar 2014 nu s-au produs modificări în privinţa 

mărimii şi structurii capitalului social al S.C. METROPOLITAN LEASING S.A.
Capitalul social subscris şi vărsat la 31.12.2014 este de 3.380.583 lei.
R.2. REZERVE
Pentru exerciţiul financiar rezervele la 31.12.2014 reprezintă o valoare de 

10.629.491 lei rezerve din reevaluare, rezervele legale şi repartizările profitului din 
anii precedenţi (tabelul nr. 9).

Tabelul nr. 9
Structura capitalului propriu

Capitalul social 3.380.583 lei 

Rezerve 10.629.491 lei

Repartizări din profit -

Rezultatul exercițiului financiar 1.458.862 lei

Rezultatul reportat din exerciții anterioare 1.313.128 lei

TOTAL CAPITALURI PROPRII 16.782.064 lei
                                        
Valoarea rezervelor din reevaluare la 31.12.2013: 1.002.002 lei.
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S. Angajamente şi contingente
a) Datorii contingente
  În anul 2014 societatea nu avea în derulare contracte de leasing şi nici 

investiţii în curs.
b) Acţiuni în justiţie 
Nu sunt înregistrate provizioane pentru riscuri şi cheltuieli privind astfel de 

acţiuni. 
c) Mediul fiscal 
Controalele fiscale sunt frecvente în România, incluzând analiza în detaliu a 

înregistrărilor şi procedurilor contabile aplicate de plătitorii de taxe şi impozite la 
intervale ale lunii sau chiar ani după perioada analizată. 

Regimul penalizărilor este punitiv. 
În urma controalelor, Societatea poate fi subiectul unor cheltuieli şi amenzi 

care pot fi importante. 
În plus legislaţia fiscală este subiectul unor modificări dese şi interpretările 

date de autorităţi acestei legislaţii nu sunt întotdeauna consecvente. 
d) Evenimente ulterioare datei bilanţului 
În condiţiile crizei economico-financiare începute la finele anului 2008, care 

se manifesta mai ales pe piaţa activelor imobiliare, este de aşteptat ca societatea, 
ţinând  cont de segmentul de piaţă în care îsi desfăşoară activitatea, să nu cunoască 
evoluţii pozitive, importante ale veniturilor şi să fie obligată la renegocierea unor 
contracte,  pentru păstrarea clienţilor si menţinerea activităţii.

Nu sunt totuşi motive de îngrijorare întrucât eficienţa activităţii din anii 
anteriori a creat suficiente rezerve, în opinia noastră, pentru depăşirea crizei. Sunt 
necesare stabilirea unor tarife de închiriere în concordanţă cu piaţa care să nu alunge 
chiriaşii tradiţionali lăsând spaţiile societăţii fără să producă. 

e) Riscuri financiare 
Riscul de piaţă
Economia românească prezintă incertitudini privind evoluţia, neexistând o 

politică internă coerentă şi de perspective.
Ca urmare, conducerea societăţii nu poate face prognoze privind evenimentele 

economice şi consecinţele acestora asupra situaţiei economico - financiare ale 
acestuia. 

Riscul valutar 
Riscul valutar reprezintă riscul ca valoarea unui instrument financiar să 

înregistreze fluctuaţii mari datorate variaţiei cursurilor de schimb valutar. 
Riscul de creditare 
Riscul de creditare se înregistrează atunci când una din părţile participante 

la un instrument financiar nu îi onorează obligaţia şi, ca urmare, cealaltă parte 
va înregistra o pierdere financiară. Activele financiare care supun societatea la 
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concentrări potenţiale de riscuri de creditare cuprind în principal creanţele din 
activitatea de bază. Ca urmare, societatea a creat provizioane. 

Creanţele reprezintă 1,55% din totalul activului, în scădere faţă de 2013, iar 
auditorii consideră că nu există concentrări semnificative ale riscului de credit. 

Riscul lichidităţii 
Riscul lichidităţii apare ca urmare a incapacităţii de a vinde rapid un activ 

financiar la o valoare apropiată de cea justă. 
Indicatorii de lichiditate calculaţi îndreptăţesc concluzia că societatea îşi poate 

onora obligaţiile pe termen scurt şi totodată poate face faţă oricărei situaţii de urgenţă, 
criză sau oportunităţi. 

Situaţia financiară a firmei pe piaţă reiese din Tabelul nr. 10.

Tabelul nr. 10
Indicatori de lichiditate

Indicatori 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 Remarci

Raţionamente de finanţare

Lichiditate 
curentă

21,81 35,6 37,13 37,89 Trend 
favorabil

Lichiditate 
imediată

21,29 34,56 36,37 37,89 Trend 
favorabil

Viteză 
rotaţie active 
imobilizate

0,74 0,50 1,03 1,10 Trend 
favorabil

Viteza rotaţie 
active totale

0,24 0,20 0,29 0,25 Trend uşor 
nefavorabil

Marja brută din 
vânzări(%)

46,18 54,92 43,10 48,77 Trend 
favorabil

Principalii indicatori economico-financiari ai METROPOLITAN LEASING 
S.A. demonstrează buna adaptare la situaţia actuală a segmentului de primă pe care 
îşi desfăşoară activitatea.

RECOMANDĂRI 
Continuarea şi pentru anul 2015 a unor metode de fidelizare a clienţilor, pentru 

a nu rămâne cu spaţiile neînchiriate, fapt ce ar dăuna realizării obiectivelor societăţii 
METROPOLITAN LEASING S.A.
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5. Raport de audit pentru societatea S.C. METROPOLITAN LEASING S.A. 

1. Am auditat Situaţiile Financiare ale S.C. METROPOLITAN LEASING 
S.A. pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2014, întocmite pe baza 
reglementărilor contabile româneşti conforme cu Directivele Europene şi Standardele 
Internaţionale de Contabilitate aprobate prin OW 3055 din 2009, cu modificările şi 
completările ulterioare care se referă la situaţia din tabelul nr.11. 

Tabelul nr. 11
Evoluţia situaţiei financiare
Lei              

Elemente principale 
conform RAS

31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

Capitaluri proprii 16.894.264 15.323.202 16.782.064

Cifra de afaceri netă 3.318.184 3.617.922 3.556.796

Profit net (pierdere) 1.540.333 1.313.128 1.458.862

2. Responsabilitatea conducerii
Conducerea S.C. METROPOLITAN LEASING S.A. din Bucureşti este 

responsabilă pentru întocmirea şi prezentarea fidelă a acestor situaţii financiare cât 
şi a notelor explicative, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice 
nr. 3055/2009 cu modificările ulterioare şi cu politicile contabile descrise în notele 
la situaţiile financiare. Această responsabilitate include: proiectarea, implementarea 
şi menţinerea unui control intern relevant pentru întocmirea şi prezentarea fidelă a 
situaţiilor financiare care să nu conţină denaturări semnificative, datorate fraudei sau 
erorii; selectarea şi aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea unor estimări 
contabile rezonabile în circumstanţele date. 

3. Responsabilitatea auditorului 
Responsabilitatea auditorului este aceea de a exprima o opinie asupra acestor 

conturi anuale. 
Am auditat Situaţiile Financiare amintite la paragraful 1 în conformitate cu 

Standardele Internaţionale de Audit („ISA”). Aceste standarde cer să planificăm 
şi să efectuăm auditul astfel încât să obţinem toate informaţiile şi explicaţiile pe 
care le considerăm necesare pentru a obţine o asigurare satisfăcătoare că situaţiile 
financiare nu conţin erori semnificative. Un audit include, de asemenea, atât evaluarea 
principiilor contabile folosite şi a estimărilor semnificative făcute de conducere, 
cât şi a prezentării generale a situaţiilor financiare. Considerăm că auditul efectuat 
furnizează o bază rezonabilă pentru opinia noastră. 
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4. Opinia auditorului 
În opinia noastră, situaţiile financiare menţionate în primul paragraf reflectă 

în mod fidel patrimoniul, situaţia financiară şi performanţele financiare ale societăţii 
METROPOLITAN LESING S.A. din Bucureşti la 31 decembrie 2014 în conformitate 
cu normele de contabilitate amintite la paragraful 1.

5. Raport cu privire la alte dispoziţii legale şi de reglementare 
5.1. În conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3055/2009 

pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu 
modificările ulterioare, am citit raportul administratorilor ataşat situaţiilor financiare.

Raportul administratorilor nu face parte din situaţiile financiare. 
În raportul administratorilor, nu am identificat informaţii financiare care să 

fie în mod semnificativ neconcordante cu informaţiile prezentate în informaţiile 
financiare alăturate. 

5.2. Acest raport este adresat exclusiv asociaţilor societăţii în ansamblu. 
Auditul acesta a fost efectuat pentru a putea raporta asociaţilor societăţii acele aspecte 
pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar, şi nu în alte scopuri. 
În măsura permisă de lege, nu acceptăm şi nu ne asumăm responsabilitatea decât faţă 
de societate şi de asociaţii acesteia, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest 
raport sau pentru opinia formată. 

5.3. În situaţiile financiare şi raportul administratorilor ale METROPOLITAN 
LEASING S.A. la 31 decembrie 2014 nu am identificat informaţii care să conducă la 
nerespectarea principiului continuităţii în perioada imediat următoare. 

Prezentul raport conţine două pagini şi cinci paragrafe.

CONCLUZII ŞI PROPUNERI

Libertatea pieţei se bazează pe liberul acces la informaţii corecte. Din aceste 
motive se dezvoltă, în toate ţările democratice, auditul financiar-contabil, ca un 
control independent faţă de autoritatea publică şi faţă de unităţile patrimoniale şi ca 
un demers competent exercitat de către specialişti reunţi în organizaţii profesionale.

Auditul financiar-contabil este chemat să exprime o opinie independentă asupra 
conturilor anuale sau asupra altor situaţii şi informaţii menită să apere în mod egal 
pe toţi utilizatorii de informaţii contabile, pe toţi participanţii la viaţa economico-
socială (acţionari, stat, salariaţi, bănci, organisme bursiere, debitori, clienţi, furnizori, 
creditori, contabilitatea naţională şi administratorii întreprinderii). Legea nr.52/1994 
privind valorile mobiliare şi bursele de valori, în capitolul VI “Protecţia investitorilor” 
şi Legea contabilităţii nr.82/1991, art.30(1) stabilesc că bilanţul contabil se publică, 
că investitorii au dreptul de acces la informaţii certe şi suficiente.

Auditorii care autentifică şi legitimează situaţiile financiare şi informaţiile 

UNIVERS ECONOMICO-FINANCIAR



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(23)/2015160

furnizate de către contabilitate, respectând cerinţele de independenţă şi compatibilitate 
faţă de operaţiunile şi persoanele pe care le verifică şi prezentând garanţii moral-
profesionale, sunt chemaţi să-şi îndeplinească misiunea fără să se lase influenţaţi de 
interesele adeseori contradictorii ale utilizatorilor de informaţii.

Auditul reprezintă procesul desfăşurat de persoane fizice sau juridice legal 
abilitate, numite auditori, prin care se analizează şi evaluează, în mod profesional, 
informaţii legate de o anumită entitate, utilizând tehnici şi procedee specifice, în 
scopul obţinerii de dovezi, numite probe de audit, pe baza cărora auditorii emit într-
un document, numit raport de audit şi o opinie responsabilă şi independentă, prin 
apelarea la criterii de evaluare care rezultă din reglementările legale sau din buna 
practică recunoscută unanim în domeniul în care îşi desfăşoară activitatea entitatea 
auditată.

Definiţia de mai sus impune câteva precizări, şi anume:
l procesul de audit, se derulează pe baza unor standarde naţionale sau 

internaţionale;
l auditorii sunt persoane care dobândesc această calitate în condiţiile strict 

reglementate de legislaţia în vigoare;
l entitatea auditată poate fi: o unitate patrimonială, guvernul în ansamblu, 

ministere sau după caz departamente ministeriale, programe, acţiuni, tranzacţii, 
operaţiuni;

l analiza informaţiilor în misiunea de audit se face pe baza unor procedee şi 
tehnici unanim recunoscute în domeniu, care furnizează auditorului probe de audit, 
pe baza cărora el îşi fundamentează opinia;

l evaluarea şi interpretarea rezultatelor obţinute se efectuează în condiţiile 
existenţei şi luării în consideraţie a unor criterii de evaluare care au la bază referinţe 
contabile identificate sau principiile sănătoase de management, respectiv buna 
practică manageriala recunoscută de specialiştii în domeniu.
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REGLEMENTAREA  
ȘI SUPRAVEGHEREA BANCARĂ 

BANKING REGULATION AND 
SUPERVISION

Conf. univ. dr. Nicoleta Diana ROȘIORU1

Abstract

Piața va fi întotdeauna cu un pas înaintea autorităților de supraveghere, 
însă ea trebuie să se adapteze rapid la evoluțiile bancare, iar în urma activității de 
monitorizare trebuie să se ajungă la elaborarea unor reglementări prudențiale 
care să estompeze externalitățile negative ale activității bancare, să permită 
monitorizarea adecvată a inovațiilor financiare, să diminueze riscul sistemic 
atât în dimensiune temporală, cât și în dimensiune structurală. Până acum 
câțiva ani, se credea, în mod eronat, că este suficientă combinarea politicii 
monetare cu supravegherea bancară microprudențială pentru asigurarea 
stabilității financiare însă s-a dovedit că lipsește o verigă. Această verigă 
lipsă este supravegherea macroprudențială. Deși activitatea de supraveghere 
la nivel macro presupune monitorizarea în ansamblu a sistemelor bancare, 
politica macroprudențială nu este de sine stătătoare. 

Cuvinte cheie: autorităților de supraveghere, politica monetară, supravegherea 
microprudențială, reglementarea bancară, supravegherea bancară, intermedierea 
nonbancară, crizele financiare.

Abstract

The market will always be one step ahead of supervisors, but must 
adapt quickly to developments in banking and as a result of the monitoring 
must be reached in the development of prudential regulations to fade negative 
externalities banking activity, allowing adequate monitoring financial 
innovations, mitigate systemic risk both in size and in size structurală.Până 

1  Postdoctorat cercetator Institutul National de Cercetari Economice, Academia Română, Postoctoral researcher at 
the of National Economy, Romanian Academy, email: diana_rosioru@yahoo.com 
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time a few years ago wrongly believed that monetary policy is sufficient 
combining micro banking supervision to ensure financial stability, however, 
proved that missing an earring. This missing link is macroprudenială 
supervision. Although macro-level surveillance activity involves monitoring 
the entire banking systems macroprudenială policy is not independent.

Keywords : supervisors, monetary policy, micro-prudential supervision, bank 
regulation, “banking supervision, non-bank intermediation, financial crises. 

Introducere

Reglementarea și supravegherea sunt două noțiuni strâns legate între ele. 
Etimologic, termenul englez „regulation” este o extensie a cuvântului latinesc 
regula a cărei traducere este „reguli”. În fiecare țară, guvernele elaborează reguli 
care definesc oficial ce este o bancă, ce fel de operațiuni pot sau nu pot să desfășoare 
băncile, cum și unde pot sau nu pot să își desfășoare activitatea băncile, ce drepturi și 
obligații reciproce au băncile și autoritățile de reglementare2 (Barth, Caprio și Levine 
2006).

1. Reglementarea bancară

Reglementarea bancară este ansamblul de reguli de conduită din domeniul 
bancar, emise de organele de stat competente, ale cărui respectare poate fi asigurată 
prin constrângere. Supravegherea bancară se definește ca fiind acțiunea de a observa, 
de a păzi cu grijă, cu atenție, cu autoritate, respectarea ansamblului de norme din 
domeniul bancar, precum și rezultatele acestei acțiunii de supraveghere.

Reglementarea bancară poate fi clasificată în funcție de raționamentul 
reglementărilor bancare în reglementare economică și reglementare socială. 
Reglementările economice sunt, de fapt, instrumente de restrângere a puterii pe piață. 
Reglementarea socială, așa numita reglementare a siguranței, solidității mediului 
bancar, se referă în sens general la protecția consumatorilor3 (Majone 1996).

O altă abordare prezentată de Llewellyn (1999a) identifică două tipuri 
generale de reglementări bancare: reglementarea prudențială și reglementarea 
conduitei afacerilor. Reglementarea prudențială are ca scop siguranța și soliditatea 
sistemului bancar, urmărind atât stabilitatea financiară cât și protecția deponenților. 
Reglementarea conduitei afacerilor (din engl. conduct of business regulation) are 
ca scop stabilirea regulilor de bună practică și de conducere a afacerilor băncilor 
în legătură cu clienții lor. Mai există și o a treia categorie de reglementări și anume 

2  Barth, J., Caprio, G., & Levine, R., Rethinking Bank Regulation: Till Angels Govern. New York: Cambridge 
University Press, (2006);
3  Majone, G., Regulating Europe. London: Routledge., (1996).
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reglementările protective4 (Cranston 1997), prin care se stabilește un cadru de politici 
de intervenţi și de salvare a băncilor, se furnizează metode de rezoluție mai mult sau 
mai puțin explicite, în special în situații de crize.

În limba engleză, reglementarea prudențială (în engl. prudential regulation), 
în sens larg, se referă la propunerile de standarde sau norme de fond, la monitorizarea 
și punerea lor în aplicare. În sens restrâns, reglementarea prudențială (engl. 
prudențial regulation) se referă doar la normele de fond, în timp ce supravegherea 
(engl. supervision) se referă la monitorizarea efectivă și la punerea în aplicare a 
standardelor prudențiale5 (Dragomir 2010).

2. Supravegherea macroprudențială

Supravegherea macroprudențială are un rol covârșitor în asigurarea stabilității 
financiare. Stabilitatea financiară nu are o definiție unanim acceptată însă, Borio 
și Drehmann (2009), în cadrul unui studiu publicat de Banca Reglementelor 
Internaționale, analizează modalitățile de definire a stabilității financiare, identificând 
trei elemente comune ale acestor definiții:

- în primul rând, aceste definiții se referă la sistemul financiar în ansamblul său 
în detrimentul instituțiilor individuale; 

- în al doilea rând, nu iau în considerare în mod izolat sistemul financiar, ci 
măsoară beneficiile și costurile economice (bunăstarea economică) în termeni de 
„economie reală” (activitate economică); 

- și, în al treilea rând, definițiile fac referire explicită la instabilitatea financiară, 
opusul stabilităţii, ceea ce este mai concret și observabil. 

De asemenea, nu există o definiție unanim acceptată a riscului sistemic. În 
concepția lui O. de Bandt6 și P. Hartmann (2000), riscul sistemic, în sens general, 
este un fenomen al economiei și al sistemului financiar. Cei doi cercetători definesc 
riscul sistemic pe baza a trei concepte: evenimentul sistemic, șocul sistemic și 
mecanismul de propagare. Riscul sistemic are o dimensiune structurală (modul cum 
este distribuit riscul în cadrul sistemului financiar la un moment dat) și o dimensiune 
temporală (felul în care evoluează riscul în timp). Literatura economică cuprinde o 
serie de studii referitoare la sursele riscului sistemic, existând două surse principale: 
șocurile de amploare, de scară largă și acumularea de dezechilibre de scară largă, 
ca de exemplu boomul creditelor. Dintre cei care au studiat sursele riscului sistemic, 
amintim pe7 Allen și Gale (1998, 2000, 2004), Cassola, și alții (2008), De Bandt, 
Hartmann și Peydro (2012), Diamond și Rajan (2005), Duffie și Lando (2001), 
4  Cranston, R.,Principles of Banking Law. Oxford: Clarendon Press, (1997).
5  Dragomir, L. , European Prudential Banking Regulation and Supervision. The legal dimension. Routledge, 
(2010).
6  De Bandt, O., Hartmann, P., & Peydro, J. L.,Systemic Risk in Banking. An Update. În A. N. Berger, P. Molyneux, 
& J. O. Wilson, The Oxford Handbook of Banking (pg. 650-654). New York: Oxford University Press, (2012).;
7  Allen, F., & Gale, D. , Financial Fragility, Liquidity and Asset Prices. Journal of the European Economic Associ-
ation 2 , (2004),1015-48.
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Gorton (1988), Hartmann, Straetmans și De Vries (2004), H. P. Minsky (1977, 1982), 
Tirole (2008).

Ținând cont de faptul că sistemele bancare fac parte dintr-un sistem mai 
amplu care este sistemul financiar, am analizat tipologia activităților de supraveghere 
financiară care poate fi: sectorială, funcțională, integrată și în funcție de obiective.

3. Intermedierea nonbancară

Intermedierea nonbancară a crescut foarte mult, lucru care nu putem spune 
că ar fi neapărat rău, doar că există o serie de deficiențe ale finanțării bazate pe piață 
(engl. „market-based finance”) care trebuiau eliminate. Aceste deficiențe sunt:

- riscurile nu sunt bine înțelese sau nu sunt clare, în special riscurile legate de 
interconexiunile dintre produse și dintre piețe; 

- nepublicarea datelor sau publicarea unui volum relativ redus de date legat de 
operațiunile realizate de instituțiile nebancare; 

- capitalizare redusă a instituțiilor nebancare furnizoare de finanţării; 
- complexitatea mare a intermediarilor financiari. 
Considerând declanșarea crizelor financiar-bancare ca fiind una din cauzele care 

au determinat apariţia supravegherii macro-prudențiale s-au examinat și identificat 
trei tipuri de crize financiare: criza valutară, criza bancară și criza datoriilor 
suverane. Implicațiile economico-sociale ale acestora sunt enorme. Studiile teoretice 
și empirice (de ex. Bordo, și alții (2001), Laeven și Valencia (2008), Kaminsky și 
Reinhart (1999)) au arătat că delimitarea între diferitele tipuri de crize financiare 
este greu de efectuat, acestea coexistând sub forma crizelor duble (engl. twincrises), 
sub forma combinată criză valutară-criză bancară (crizele din Asia – 1997, Rusia 
– 1998,Turcia – 2000), criza valutară-criză fiscală (Brazilia – 1999), criza valutară-
criza datoriei externe (Mexic – 1994, Argentina-2001) sau chiar crize triple (engl. 
triple crises) sub forma combinării celor trei tipuri de crize (bancară, valutară și a 
datoriilor).

Crizele financiare se manifestă la nivelul instituțiilor financiare, care pot fi 
bănci, companii de asigurări, societăți de intermediere financiară sau conglomerate 
financiare. Cu toate acestea, băncile au rol principal în declanșarea, transmiterea și 
rezolvarea crizelor financiare.

4. Obiective specifice ale supravegherii macroprudențiale versus 
supravegherea microprudențială

Cunoscând în profunzime elementele definitorii ale supravegherii 
macroprudențiale, identificând efectele supravegherii bancare inadecvate asupra 
sistemelor bancare și economiei reale, obiectivele supravegherii macroprudențiale 
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comparativ cu cele ale supravegherii microprudențiale pot fi conturate astfel:

Supraveghere Supraveghere

macroprudențială microprudențială

Obiectiv imediat Limitarea riscului sistemic;
Limitarea riscului de 
prăbușire a 

Limitarea  prăbușirii  unui  segment 
important al

 unei instituţii individuale 
(risc idiosincratic)

sistemului financiar

Obiectiv final Reducerea pierderilor de PIB Protecția consumatorului

(deponent/investitor)

Caracteristica 
riscului Endogenǎ: își are originea în Exogenǎ: independent de

comportamentul colectiv și în institutia individualǎ

legǎturile dintre instituții

Corelațiile și Importante Irelevante
expunerile 
comune dintre

instituții

  Implementarea În funcție de riscul de sistem
În  funcție  de  riscul  
individual (bottom up)

supravegherii (top-down)

Concentrarea (A) pondere mare acordatǎ
Protectia instituțiilor 
individuale

supravegherii instituțiilor mari și complexe

(B) monitorizare de piațǎ
(C) orientare 
contraciclicǎ

Sursa: Crockett (2000), Borio (2003) și Chul (2006)

Până la declanșarea recentei crize financiare, existau câteva soluții care se 
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presupuneau că asigură stabilitatea financiară în ansamblu, și anume:
- se credea că sistemul financiar în ansamblu putea fi condus prin combinarea 

politicii monetare cu reglementarea și supravegherea microprudențială; 
- este nevoie de un instrument independent pentru realizarea obiectivelor 

fiecărei politici; 
Supravegherea fiecărei componente a sistemului financiar este suficientă 

pentru supravegherea întregului sistem. În realitate, politica macroprudențială 
interacționează cu cele 2 obiective: politica monetară și supravegherea 
microprudențială. Această interacțiune este necesară deoarece, politica monetară are 
ca obiectiv stabilitatea prețurilor pe baza căreia se asigură dezvoltarea economică, iar 
supravegherea microprudențială asigură stabilitatea fiecărei instituții în parte. Între 
aceste două politici, se pot dezvolta anumite dezechilibre, care nu pot fi observate și 
nici administrate corespunzător, nici de politica monetară și nici de supravegherea 
microprudențială. Aceste dezechilibre sunt ținta supravegherii macroprudențiale cu 
care trebuie să interacționeze celelalte două politici.

Concluzii

O concluzie ar fi faptul că fiecare politică se realizează cu un instrument 
distinct, dar nu în mod independent, ci complementar. În ceea ce privește 
supravegherea macroprudențială, este esențială stabilirea modului de coordonare 
a deciziilor de politică macroprudențială cu deciziile adoptate de autoritățile 
însărcinate cu realizarea politicii monetare și a supravegherii microprudențiale. În 
ceea ce privește interacțiunea dintre politica macroprudențială și celelalte politici, 
este necesară stabilirea clară a modului de coordonare a politicilor, a modului de 
luare a deciziilor, a modului de consultare între autorități, precum și a modului de 
utilizare a instrumentelor macroprudențiale.

Privind problemele legate de cadrul instituțional al activității de supraveghere 
bancară macroprudențială, ne putem referi la: mandat, competențe și instrumente, 
responsabilitatea și transparența mecanismelor, componența organului decizional și 
la mecanismele de coordonare a politicilor interne.

Pe lângă necesitatea existenței unui cadru instituțional pentru realizarea 
supravegherii macroprudențiale propriu-zise sunt necesare o serie de mijloace. 
Mijloacele identificate pentru realizarea acestei activități sunt: datele statistice, 
indicatorii și instrumentele macroprudențiale. 

Din cercetările efectuate precum și în încercarea de a realiza un studiu 
empiric legat de supravegherea macroprudențială, am constatat că datele statistice 
nu au calitatea așteptată, deoarece acestea au grad de detaliere redus, o parte din 
ele nu sunt publice, respectiv unele date lipsesc cu desăvârșire sau sunt publicate 
cu întârziere. Astfel, recomandăm îmbunătățirea calității datelor și informațiilor 
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publicate, deoarece acestea sunt primordiale atât autorităților de supraveghere, cât 
și cercetătorilor din mediul academic pentru îmbunătățirea metodelor de evaluare și 
diminuare a riscului sistemic, pentru înțelegerea legăturilor dintre sistemul bancar și 
economia reală. În consecință, considerăm că actualitatea, calitatea și oportunitatea 
datelor statistice sunt fundamentale analizei și supravegherii macroprudențiale.

O altă problemă este lipsa unui set standard de indicatori necesar a se utiliza 
pentru realizarea analizelor macroprudențiale. Teoretizările în acest domeniu abundă, 
însă la nivel internațional nu există un consens cu privire la indicatorii care ar trebui 
utilizați pentru supravegherea macroprudențială a sistemelor bancare.
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Rezumat

Abordarea noastră are ca obiectiv mai buna clarificare a locului şi 
rolului auditului intern în funcţionarea sistemelor organizaţionale, în actualul 
context economic şi social.

Cercetarea a avut în vedere, pe de o parte, o sistematizare şi 
reconsiderare, iar, pe de altă parte, o sinteză şi antiteză a ideilor regăsite 
pe această temă în literatura de specialitate, a reglementărilor elaborate de 
diversele organisme profesionale şi autorităţi de reglementare naţionale şi 
internaţionale. 

Auditul intern este un proces dinamic, care trebuie să evolueze odată 
cu societatea, trebuie să fie în strânsă corelaţie cu stadiul economic la care a 
ajuns aceasta.

Cuvinte-cheie: audit intern, guvernanţa corporativă, relaţia audit – 
management, performanța, convergență.

COD JEL: M42 - auditing

1. Introducere

Rolul auditului intern în România, de asistent al activităţii manageriale, 
nu răspunde aşteptărilor şi nici nu se regăseşte la un nivel sensibil 

comparabil cu cel din ţările cu o relativă tradiţie în teoretizarea şi desfăşurarea 
aceastei activităţi, componentă a auditului financiar. 

Pentru a simplifica lucrurile, am putea imputa aceasta tinereţii activităţii de 
audit intern în ţara noastră, activitate care de-abia împlineşte zece ani de la prima 
reglementare. 
1  Universitatea “Valahia” din Târgoviște; nedeacamelia@yahoo.com

REGLEMENTAREA AUDITULUI 
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EUROPENE ȘI INTERNAȚIONALE
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De fapt, problema este mult mai complexă, constituie un vast câmp de cercetare 
şi merită să i se găsească soluţii de rezolvare.

2. AUDITUL INTERN- element fundamental al guvernanţei corporative

Marile falimente din domeniul privat, generate în special de comportamentul 
fraudulos al gestionării afacerilor, de ingineriile financiare inadecvate, au generat 
scăderea din ce în ce mai accentuată a încrederii societăţii în management, cu 
preponderenţă în managementul aşa-zis de top. Pe de altă parte, această neancredere 
a societăţii s-a extins în mod inevitabil şi asupra instituţiilor statului, care, prin 
organismele sale specializate ar fi trebuit să asigure, dacă nu bunul, cel puţin corectul 
mers al  activităţilor.

Concluzia specialiştilor a fost că, în profunzime, aceste eşecuri au fost 
generate de o serie de factori precum incompetenţă, atribuirea defectuoasă a rolurilor 
şi responsabilităţilor în cadrul organizaţiei, ignorarea principiilor managementului 
riscurilor, neglijarea recomandărilor auditorilor interni, ineficienta auditului extern 
şi nu în ultimul rând, lăcomia managerilor şi interferenţa nefastă a politicului cu 
economicul (finanţarea campaniilor electorale pentru „bunul mers al afacerilor”).

Prăbuşirea unor mari giganţi transnaţionali, strâns legată şi de modul de 
funcţionare al instituţiilor bursiere, a prevestit într-o bună măsură criza economică 
mondială, criză ce poate fi chiar o problemă existenţială pentru capitalismul virtual. 
Imperativul creării unor structuri moderne de evaluare şi monitorizare, în special 
în contextul actual, duce la necesiatatea tot mai stringentă a aplicării standardelor 
uniforme în managementul organizaţiilor şi în evaluarea sistemelor de control 
intern, precum şi a întăririi aplicării principiilor guvernanţei corporative. S-a 
accentuat interesul faţă de îmbunătăţirea controlului intern, auditului intern şi al 
managementului riscului, ca elemente fundamentale ale guvernantei, realizabil 
printr-o abordare integrată a principiilor şi conceptelor guvernantei corporative. 
În SUA, reglementarea regulilor de aplicare a acestor principii a fost făcută prin 
elaborarea Codului Integrat al Managementul Riscurilor, modelul COSO-ERM, în 
anul 2004. Scopul implementării acestui cadru de reglementare l-a constiuit evitarea 
apariţiei din nou a unor perturbaţii majore de tipul celor expuse.

România, integrată în Uniunea Europeană, face eforturi de a implementa 
principiile guvernantei corporative în managementul organizaţiilor, care presupun 
integritate, transparenţă, răspundere şi competenţă în actul de conducere. Necesitatea 
guvernanţei rezidă din separarea intereselor care există între cei care conduc 
organizaţia şi cei care sunt potenţiali beneficiari ai activităţii organizaţiei. Astfel 
spus, managementul trebuie să se achite de propriile obligaţii într-o manieră cât mai 
corectă şi calificată, astfel încât să protejeze interesele factorilor interesaţi, într-o 
manieră benefică pentru societate.
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3. Reglemetarea auditului intern în România

Activitatea de audit intern la noi în ţară este de dată recentă şi a fost introdusă 
ca o componentă esenţială a efortului de modernizare a managemenului financiar. Se 
remarcă faptul că eforturile de reglementare s-au concentrat pe domeniul auditului 
public intern.

După semnarea Acordurilor europene pentru aderare, în 1993 şi înaintarea 
cererii de aderare la Uniunea Europeană, în 1995, România a primit recomandări cu 
privire la organizarea activităţii de audit.

În primul rând, s-a organizat activitatea de audit financiar prin apariţia OG nr. 
75/1999 privind auditul financiar, modificată, completată şi aprobată prin Legea nr. 
133/2002. Ulterior, în baza cadrului normativ creat pe baza acestei legi, s-a constituit 
Camera Auditorilor Financiari din România – CAFR, care reglementează activitatea 
de audit financiar la nivel naţional, inclusive activitatea de audit intern.

În ceea ce priveşte auditul public intern, la recomandările Comisiei Europene 
este introdus, în sistemul de control şi audit din România, controlul intern şi implicit 
auditul intern, prin apariţia OUG nr. 119/1999 privind auditul public intern şi controlul 
financiar preventiv, prin care s-au desfiinţat în sectorul public compartimentele de 
control financiar de gestiune, înfiinţate în anul 1991, prin reorganizarea controlului 
financiar intern (CFI), în baza Legii nr. 30/1991 privind organizarea şi funcţionarea 
controlului financiar şi a Gărzii financiare, şi pe structura acestora, la institutiile 
publice s-au organizat compartimentele de audit intern.

OUG 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv, 
reprezintă un prim pas şovăielnic, care, din start a amestecat două noţiuni distincte: 
auditul intern si controlul intern.

Această mutaţie a avut şi efecte pozitive, deoarece compartimentele de audit 
intern au apărut imediat în entităţile publice şi specialişti din cadrul acestora au început 
să aibă preocupări pentru înţelegerea noilor atribuţii ce le revin, a diferenţelor dintre 
activităţile de control şi activităţile de audit, însuşirea noilor concepte, conturându-se 
astfel o nouă categorie de profesionişti în România – auditorii interni.

În acelaşi timp, transformarea compartimentelor de control financiar de 
gestiune în compartimente de audit intern a avut şi efecte negative, deoarece mulţi 
manageri au perceput auditul intern ca fiind tot control, datorită constituirii acestuia 
prin reorganizarea unei structuri de control recunoscută în România, dar care a primit 
denumirea de audit. În acelaşi timp, controlul financiar de gestiune, care trebuia 
realizat în cadrul entităţilor, s-a efectuat o vreme de către auditul intern, iar în unele 
entităţi activităţile de control financiar de gestiune au fost abandonate.

În perioada 1999-2003, în România s-au dezvoltat inspecţiile de audit intern, 
pe baza cadrului normativ elaborat în conformitate cu OUG nr. 119/1999, prin care 
de fapt se realizau acţiuni de control/inspecţii şi se raportau ca activităţi de audit 
intern. Perioada aceasta a fost o etapă de confuzii între cele două activităţi, respectiv 
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au existat probleme în înţelegerea conceptelor şi atribuţiilor controlului intern şi 
auditului intern, dar şi o etapă care a contribuit la decantarea specificului lor şi la 
orientarea în direcţia standardelor europene.

În prezent auditul public intern este reglementat prin Legea nr. 672/2002 
privind auditul public intern, explicitată prin normele de aplicare ale acesteia 
emise în anul 2003, care reglementează activitatea în cadrul instituţiilor publice, cu 
extensie la celelalte organizaţii al căror proprietar este statul. Este de precizat faptul 
că introducerea activităţii de audit public la noi nu constituie un imperativ impus 
de aquisul comunitar, o preluare sau o adaptare a acestuia, lăsând astfel un teren 
fertil pentru găsirea unor soluţii adaptate specificului şi particularităţilor economiei 
naţionale. La reglementările amintite mai sus se adaugă adoptarea Codului Cotrolului 
Intern prin O.M.F.P. nr. 946/2005, cuprinzând standardele de management şi control 
intern la instituțiile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, 
elaborate după modelul american amintit anterior.

Evaluarea externă a funcţionalităţii activităţii de audit public intern se 
realizează de către Unitatea Centrală de Armonizare a Auditului Public Intern şi 
organul ierarhic superior pentru structurile din subordine prin verificarea respectării 
normelor metodologice generale şi specifice, a Standardelor de audit Intern, a bunei 
practici recunoscute în domeniu şi a Codului etic al profesiei.

Auditul intern, axat la începuturile sale pe probleme contabile, a devenit 
astăzi un instrument puternic de depistare a principalelor riscuri cu care se confruntă 
entitatea economică în desfăşurarea activităţilor sale. Foarte aproape de funcţia 
contabilă şi financiară şi chiar de controlul financiar de gestiune, auditul intern este 
în prezent subordonat conducătorului entităţii economice şi are un rol bine stabilit. 

4. Necesitatea găsirii celor mai optime modalităţi de standardizare şi 
implementare a auditului intern în România

Auditul intern este o profesie care se bazează pe un cadru de referinţă 
recunoscut în toată lumea, chiar dacă, datorită varietăţii mediilor în care este practicat, 
acesta trebuie să se adapteze pentru a lua în calcul particularităţile legislative şi de 
reglementare ale fiecărei ţări, reguli specifice care guvernează anumite sectoare de 
activitate sau pur şi simplu mărimea şi cultura entităţilor economice.

Cadrul de referinţă al auditului intern cuprinde: Standardele profesionale de 
audit şi Codul deontologic al auditorului intern.

Conform prevederilor O.U.G. nr. 75/1999, republicată, Camera Auditorilor 
Financiari din România are obligatia elaborarii Normelo de audit intern  aliniate la 
Standardele Internaţionale în domeniu.

Pornind de la prevederileactului normative mentionatl, Consiliul Camerei 
a aprobat Normele de audit inter(2007), care conţin Standardele de audit intern, 
elaborate şi publicate de Institutul Auditorilor Interni, şi Proceduri privind cadrul 



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(23)/2015174

general de desfăşurare a misiunilor de audit intern.
Standardele Internaţionale de Audit Intern se aplică în România sub denumirea 

de Standarde de Audit Intern, la care se adaugă Normele Profesionale ale activităţii 
de Audit Intern.

In conformitate cu Hotararea Camerei Auditorilor Financiari din Romania 
nr.48 din 26 iunie 2014, completata si modificata prin Hotararea nr.73 din 11 
decembrie 2014 , practic au fost adoptate Standardele Internationale de Audit 
Intern iar Normele obligatorii din Cadrul International de Practici Profesionale 
(International Professional Practices Framework) – IPPF, emise de Institutul Global 
al Auditorilor Interni (IIA Global), editia 2013, se aplica in totalitate pentru misiunile 
de asigurari sau de consiliere pentru functiile de audit intern, conduse de auditori 
financiari, membri ai Camerei. Este si motivul pentru care in luna iulie 2015, Camera 
Auditorilor Financiari din Romania a elaborat si lansat spre dezbatere, in vederea 
implementarii, “ Ghidul privind implementarea Standardelor Internationale de Audit 
Intern”, acesta avand in vedere prezentarea elementelor de baza ale activitatii de 
audit intern desfasurate pentru entitati din sectorul privat sau public, in cazul in care 
la acestea nu se aplica norme specifice privind auditarea institutiilor publice.

În ciuda unei evoluţii spre o implicare mai mare în asistenţa managerială, 
construită de-a lungul timpului, funcţia de audit intern suferă datorită unor contradicţii 
şi disfuncţii inerente oricărui început.

În acest context, auditul intern este un instrument esenţial de optimizare a 
performanţei activităţilor entităţii prin contribuţia pe care o are la identificarea 
abaterilor şi dezechilibrelor. Recomandările oferite de auditori aduc un aport 
temeinic la întărirea stabilităţii organizaţiilor, la îndeplinirea obiectivelor acestora, în 
gestionarea riscurilor şi utilizarea eficientă a resurselor financiare pe care entităţile le 
au la dispoziţie. În esenţă, auditul intern oferă asigurare şi consiliere conducerii 
în funcţionarea sistemelor organizaţionale.

Dar, ca şi componentă a auditului financiar contabil, auditul intern are şi 
rolul de a da un grad ridicat de încredere în performanţa managementului 
celor care au interese în entitate, încredere în raportările organizatiei, atât cele 
operaţionale cât şi cele financiar – contabile.

Organizaţia nu poate avea performanţă în condiţiile în care există iregularităţi, 
neconformităţi sau prejudicieri ale patrimoniului. Evaluarea realizată de către 
auditul intern are în vedere funcţionarea organizaţiei în ansamblul acesteia, 
privită ca un sistem unitar compus dintr-o sumă de subsisteme funcţionale. 
Practic, auditul intern abordează subsistemele pentru a oferi asigurare că sistemul 
funcţionează în ansamblul său. Eficienţa auditului intern este dată de capacitatea 
acestuia de a preveni disfuncţionalităţile şi de a oferi managementului 
recomandări de înlăturare în timp real a celor constatate. Aprecierea auditului 
intern trebuie făcută prin prisma faptului că această activitate consituie un pilon de 
bază al guvernantei corporative, România fiind în stadiul de consolidare a funcţiei 
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auditului intern, care se concretizează în parteneriatul care se manifestă între auditorii 
interni şi managementul din cadrul organizaţiilor.

Se poate aprecia că, în România, activitatea de audit intern este centrată pe 
respectarea conformităţii activitatiilor cu reglementările legale. Dintre cele trei tipuri 
de audit intern, cel de regularitate si conformitate este cel mai dezvoltat în practică. 
În ceea ce priveşte auditul de performanţă, este relevantă constatarea Comitetului de 
Audit Public Intern în urma unei misiuni de audit intern, într-o şedinţă de la sfârşitul 
anului 2008, că s-a făcut un prim pas în realizarea unui audit de performanţă. Auditul 
performanţei presupune o etapă mai avansată de abordare a unei misiuni de audit: 
reprezintă o evaluare în profunzime a sistemelor de conducere şi control intern, cu 
scopul de stabili dacă acestea funcţionează economic, eficient şi eficace, pentru 
identificarea deficienţelor şi formularea de reconamdari pentru corectarea acestora. 
Este relevant faptul că, dacă auditul financiar (audit al regularităţii, care urmăreşte 
acurateţea documentelor financiar-contabile şi legalitatea lor) se desfăşoară în toate 
ţările membre ale Uniunii Europene, auditul performanţei se face numai în unele 
dintre acestea, cum ar fi Belgia, Finlanda, Franţa (aici se numeşte auditul performanţei 
şi al managerului), Germania, Irlanda, Olanda, Marea Britanie. Auditul performanţei 
este un instrument la dispoziţia managerului care are ca sarcină depistarea celor 
mai bune practici în domeniu, recomandate acestuia. Privit în componenţă: auditul 
economicităţii priveşte activitatea administrativă, dacă aceasta se desfăşoară în acord 
cu bunele practici şi politicile manageriale, cheltuielile au fost minime în raport cu 
rezultatele aşteptate; auditul eficienţei utilizării resurselor umane, financiare şi de 
altă natură cuprinde examinarea sistemelor informaţionale a măsurilor de asigurare 
şi urmărire a performanţei, în vederea remedierii deficienţelor identificate pentru 
realizarea dezideratului de performanţă mare la costul estimat; auditul eficacităţii 
realizărilor în raport cu atingerea obiectivelor presupune analiza impactului real al 
activităţii comparativ cu cel dorit, arată masura în care performanţele sau obiectivele 
au fost realizate. În opinia noastră, este necesară o activitate intensă de cercetare 
pentru găsirea acelor modalităţi de standardizare şi implementare a auditului 
intern, adaptate nivelului de maturitate în gestionarea riscurilor în organizaţiile 
economice din România.

5. Confuzii cu privire la rolul şi locul auditului intern

Cultura managerială, în ceea ce priveşte locul şi rolul auditului intern, impactul 
acestei activităţi în performanţa actului de conducere, este deficitară. Confuziile 
managerilor cu privire la locul auditului intern într-o entitate, între auditul intern şi 
cel extern, între audit şi control, neclarităţile în reglementarea acestei activităţi, duc 
la concluzia că există un câmp semnificativ de cercetare în domeniu. S-a constatat că, 
în activitatea practică, auditorului intern i se dispun misiuni de control de gestiune, 
de constatare a fraudelor, stabilire de prejudicii şi vinovăţii. Aceste confuzii pot 
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avea o dublă determinare: pe de-o parte este vorba de pregătirea managerului, aşa 
cum am arătat, dar pe de altă parte se pune şi problema comunicării dintre auditorul 
intern şi manager. Auditorul intern poate avea deficienţe de abordare a problemelor 
în raport cu managementul, în explicarea specificului activităţii, limitelor atribuţiilor 
şi rolului pe care îl are. Este un fapt demonstrat că auditorul intern trebuie să fie un 
bun comunicator, atât în cursul misiunilor pe care le efectueaza cand vine în contact 
cu cei auditaţi, cât şi în raport cu managementul organizaţiei. Auditorul intern trebuie 
să fie liantul dintre management şi structurile auditate în identificarea şi gestionarea 
riscurilor.

În opinia noastră, confuzile de care aminteam, sunt adâncite de unele incoerenţe 
legislative, cum ar fi: în Legeanr. 672/2002 privind auditul public intern, la art 2(b) se 
prevede: „controlul intern este ansamblul formelor de control, inclusiv auditul intern, 
stabilite de conducere”. Ori, auditul intern are tocmai rolul de a evalua controlul 
intern al entităţii (nu poate să facă această evaluare fiind în interior); un alt exemplu 
îl constiuie Leea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi art 
1(2), care, prin prevederea „funcţia de control a Curţii de Conturi se realizează prin 
proceduri de audit public extern” are menirea să adâncească confuzia audit - control. 
După cum am specificat, chiar prima reglementare a activităţii, O.G. nr. 119/1999 
privind auditul intern şi controlul financiar preventiv, a amestecat două noţiuni 
distincte, fapt ce a creat încă de la început premizele unei confuzii privind cele două 
activităţi. Astfel, în plan practic, aceasta a dus la înfiinţarea unor compartimente de 
audit şi control, cu o subordonare, alta decât cea firească pentru auditor. Ca sferă de 
cuprindere, auditul intern evaluează activitatea de control financiar preventiv. Ca 
subordonare, compartimentul de audit intern se afla sub conducerea nemijlocită a 
managerului, fapt care atribuie auditorilor interni statutul de independenţă relativă: 
independenţă totală faţă de structurile auditate, dar subordonare faţă de management. 
Cuprinderea în cadrul unui compartiment şi a altor activităţi din cadrul organizaţiei, 
în mod implicit determină şi o altă subordonare.

Considerăm că este necesar să se analizeze posibilităţile de optimizare 
a căilor de conştientizare a managementului în privinţa rolului pe care îl are 
auditul intern, ca şi componentă a auditului financiar contabil, în bună gestionare 
a activităţii entităţii, inclusiv prin reglementări clare, coerente şi uşor de aplicat.

O altă remarcă este că, dacă pentru auditul intern la instituţiile publice 
s-au făcut eforturi legislative, în cazul firmelor private ne confruntăm aproape cu 
un „teren viran” în domeniu. Cu excepţia marilor companii transnaţionale care îşi 
desfăşoară activitatea şi în România, care au organizate compartimente de audit 
intern, dat fiind sorgintea acestora dintr-o altă cultură organizaţională, societăţile 
cu capital privat nu au avut preocuparea de a-şi înfiinţa astfel de activităţi. Este de 
presupus ca rolul auditorului intern nu este înţeles, activitatea nu este percepută 
ca una aducătoare de plusvaloare, ci ca una care generează costuri suplimentare şi 
eventual inutilă. La instituţiile publice sunt manageri care privesc reglementarea 
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înfiinţării compartimentelor ca o simplă obligaţie care majorează costurile indirecte 
de funcţionare. Este posibil ca, pentru acest stadiu de dezvoltare a societăţii capitaliste 
din România, să fie nevoie de o reglementare punitivă privind activitatea de audit 
intern la societăţile cu capital privat, accelerându-se astfel, în timp, înţelegerea 
impactului pe care auditul intern îl are asupra performanţei manageriale.

6. Metodologia cercetării
 
Cercetarea a avut în vedere, pe de o parte, o sistematizare şi reconsiderare, iar, 

pe de altă parte, o sinteză şi antiteză a ideilor regăsite pe această temă în literatura 
de specialitate, a reglementărilor elaborate de diversele organisme profesionale şi 
autorităţi de reglementare naţionale şi internaţionale. 

Astfel, apreciem că va deveni facilă poziţionarea mai corectă şi percepţia 
adecvată a conceptului de audit intern – ca instrument esenţial de optimizare a 
performanţei activităţilor unei entităţi prin contribuţia pe care o are în identificarea 
abaterilor şi a dezechilibrelor.

 Pentru atingerea dezideratelor propuse am utilizat o metodologie constructiv-
deductivă şi inductivă, pentru identificarea susţinerilor, criticilor şi oportunităţilor. Pe 
această bază, am elaborat un discurs contraviziunii asupra auditului intern, devenit 
astăzi un puternic instrument de depistare a principalelor riscuri cu care se confruntă 
entitatea în desfăşurarea activităţilor sale.

7. Concluzii

Analiza stadiului auditului intern în sistemul mondial, cu accent pe cel 
european, constituie o zonă importantă de cercetare, dar şi un punct de referinţă care 
să confere o imagine a ceea ce ne dorim să aplicăm la noi în ţară. 

Auditul intern este un proces dinamic, care trebuie să evolueze odată 
cu societatea, trebuie să fie în strânsă corelaţie cu stadiul economic la care a 
ajuns aceasta. Aprofundarea din perspectivă istorică a etapelor pe care le-a parcurs 
activitate de audit intern în ţările dezvoltate din punct de vedere economic ar putea să 
ajute la evitarea unor erori pe care acestea le-au făcut atât în teorie cât şi în practică, 
dar şi la găsirea unor soluţii specifice adaptate particularităţilor economiei româneşti 
la acest moment şi în perspectivă.

Problema aportului pe care îl are, sau ar trebui să îl aibe, auditul intern 
asupra managementului, considerăm că este una de mare actualitate. Se pot 
identifica o serie de factori care afectează eficienţa relaţiei audit – management, 
cum ar fi cultura managerială, deficienţe de comunicare, incoerenţe legislative sau 
chiar lipsa de reglementare, gradul de adaptare a auditului la stadiul dezvoltării 
economiei, dar şi insuficienta dezbatere academică pe tema auditului intern. Avem 
convingerea că se pot aduce o serie de contribuţii pentru înţelegerea relaţiei audit 
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intern – management, atât în plan teoretic cât şi cu aplicabilitate practică. Soluţiile de 
rezolvare a problemelor se vor contura odată cu aprofundarea factorilor de influenţă 
identificaţi.

Această scurtă expunere îşi propune să arate că relaţia audit intern – 
management, privită sub toate aspectele, dar mai ales prin cea legată de actvitatea 
financiar-contabila, este una ce merită analizată. S-au identificat numai câteva 
aspecte de susţinere şi câteva posibile soluţii pentru rezolvarea disfuncţionalităţilor 
şi eficientizarea acestei relaţii, terenul de cercetare fiind foarte vast.
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Abstract 

The aim of our approach is to clarify the role and position of the internal 
audit in the functioning of the organizational systems within the present social and 
economic context. On the one hand, the research had in view a systematization and 
reassessment, and, on the other hand, a synthesis and analysis of the opinions found 
in the specialty literature about the above mentioned subject and the regulations 
established by the various professional organizations and national and international 
authorities existing in the field of research. 

The internal audit is a dynamic process that should evolve together with the 
society and should be strongly connected with its economic stage. 

Key words: internal audit, corporative governance, management-audit 
relation, performance.

JEL CODE: M42 - auditing

1. Introduction

The role of the internal audit in Romania, i.e. that of assistant in the 
managerial activity does not fulfill our expectations and it is not similar 

to the one existing in other countries with relative tradition in setting up theories and 
developing this component of the financial audit.

In order to simplify the issues, we can say that this is the result of the fact that 
the internal audit activity is quite new in our country (10 years have passed since the 
1  „Valahia” Târgoviște University, nedeacamelia@yahoo.com

INTERNAL AUDIT REGULATIONS  
IN ROMANIA  AND THEIR 

CONVERGENCE TO EUROPEAN  
AND INTERNATIONAL EXIGENCIES



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(23)/2015180

UNIVERS ECONOMICO-FINANCIAR

first regulations have been issued in this field).
As a matter of fact, the problem is more complex and it represents a vast area 

of research. Solutions are needed. 

2. THE INTERNAL AUDIT – Fundamental Element of Corporative 
Governance

The most famous cases of bankruptcy in the private sector were generated 
by false pretences in the field of business administration and inadequate financial 
engineering. At their turn, people lost their confidence in the management (and 
especially the top management) more and more. This lack of confidence was 
inevitably extended upon the state institutions. Their competent organisms in the 
field should have ensured if not a good way, at least the correct way of developing 
this activity.

Specialists drew the conclusion that - as a matter of fact - these failures were 
determined by a series of factors such as: incompetence, defective assignment of 
the roles and responsibilities within the organization, the ignorance of the risk 
management principles, and internal auditors’ recommendations, the inefficiency of 
the external audit and last, but not least, the managers’ greed and baneful interface 
between the economic and political systems (electoral campaign financing for 
“business development”).

The crash of important transnational companies strongly related to the way 
of functioning of the stock broker institutions forecast the world economic crisis, 
a crisis that can be an existential problem for the virtual capitalism. The need for 
setting up modern assessment and monitoring structures became essential within 
the present context, and made it even more necessary to apply uniform standards 
in the field of management organization, internal control system assessment, and 
the strengthening of the principles of corporative governance in practice. We 
emphasized the interest in the improvement of the internal control, internal audit and 
risk management seen as fundamental elements of the governance and applicable 
through an integrate approach of the principles and concepts of the corporative 
governance. In the Unites States, the regulations about the application of these 
principles were made possible by setting up the Integrated Risk Management Code, 
COSO-ERM model, in 2004. The aim of the implementation of this regulation 
framework was that of avoiding the emergence of significant disorders similar to 
those existing in the past. 

Romania became member of the European Union and it still makes efforts 
with a view to implementing the principles of the corporative governance in the 
management of organizations that imply integrity, transparency, liability and 
competence in management activities. The need for governance resides in the 
separation of interests between those who manage the organization and the potential 
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beneficiaries of the organization activity. In other words, management should fulfill 
their obligations in a correct and qualified manner with a view to protecting the 
interests of the interested factors in a beneficial way for the society.

3. Internal Audit Regulations in Romania

The internal audit activity has been recently introduced in Romania as essential 
part of the effort of modernizing the financial management in our country. Mention 
should be made about the fact that the effort in this respect was focused in the field 
of internal public audit.

After the adherence act to the European Union was signed, in 1993, and the 
request in this respect was made (1995), Romania received recommendations about 
the audit activity organization. 

First of all, the financial audit activity was set up through the Government 
Ordinance no. 75/1999 regarding the Financial Audit, modified, completed and 
approved by Law no.133/2002. Subsequently, the Chamber of Financial Auditors 
of Romania was set up in accordance with the normative framework imposed by the 
law. CFAR is responsible for the financial audit activity at national level.

As far as the internal public audit is concerned, following the recommendations 
of the European Commission, the Government Emergency Ordinance no. 119/1999 
about Internal Public Audit and Preventive Financial Control brought changes for 
control and the audit system in Romania, and especially for the internal audit and 
control, stipulating the fact that the departments for administration financial control 
set up in the public sector in 1991 will be abolished through the internal financial 
control reorganization according to Law no. 30/1991 about the financial control and  
Financial Guard functioning and organization. Internal audit compartments were set 
up instead.

Governmental Emergency Ordinance no. 119/1999 regarding the internal 
audit and preventive financial control is a first doubtful stage that mixed up two 
distinct notions from the very beginning. This transformation had positive effects 
since the internal audit compartments were set up immediately in public entities 
and their specialists started to be preoccupied with the understanding of their new 
responsibilities and differences between the control and audit activities, and the new 
concepts. This explains how a new category of specialists emerged in Romania: the 
internal auditors.

At the same time, the transformation of the departments in charge with the 
administration financial control into internal audit compartments had negative 
effects, too. A large number of managers understood the internal audit system as 
mechanism of control since it was established on the basis of a Romanian control 
structure existing in the past, now bearing a different name, that of audit. Mention 
should be made about the fact that the administration financial control that should 
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have been made within entities was made by the internal audit for a while, and in 
several entities the administration control activity was completely abandoned. 

During 1999-2003, on the basis of the normative framework set up through 
the Governmental Emergency Ordinance no. 119/1990, the internal audit inspections 
were set up and they became responsible with control actions/inspections reported as 
internal audit activities.

This period of time was a stage of confusions in this respect. There were many 
problems related to the understanding of the concepts and to the internal control and 
internal audit prerogatives, but it was also a stage that contributed to the clarifying of 
their role, position and orientation towards European standards.

At the moment, the internal public audit is regulated by Law no. 672/2002 
regarding the internal public audit expounded through its application norms in 2003 
about the activity in public institutions with extension upon other organizations 
governed by the state. Mention should be made about the fact that the introduction of 
the public audit activity in Romania was not imposed by the European community. 
It was not a take-over or adapted activity. Hence, many solutions specific to the 
peculiarities of our national economy can be found in this field of activity. We should 
also add the fact that the Code of Internal Control adopted through the Order of the 
Ministry of Public Finance no. 946/2005 that comprised the standards of management 
and internal control for public institutions and development of managerial control 
systems was set up in accordance with the American pattern.

The external assessment of the functioning ability of internal public audit 
activity is performed by the Central Harmonization Unit for Internal Public Audit 
and the hierarchically superior unit for the subordinated structures by verifying 
the observance of the specific and general methodology norms, the internal audit 
standards, the healthy practice in the field, and the Code of Professional Ethics.

The internal audit activity was initially focused on accounting issues, but it 
became nowadays a powerful instrument for risk tracking activities significant for 
economic entities and the development of their activities. Similar to the financial, 
economic and even the administration financial control, at the present, the internal 
audit activity is subordinated to the management of the economic entity and has a 
well established role and position.

4. The Need to Find Optimal Ways for Internal Audit Standardization 
and Implementation in Romania

The internal audit is a profession based on a well known reference framework 
in the entire world, even if it should be adapted to the legislative framework, 
regulations peculiarities specific to every country, specific rules governing the variety 
of  activities existing in the world and the size and culture specific to the economic 
entities because of the various environments where it became applicable.
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The framework of reference for the internal audit includes the standards for 
professional practice for audit and the Code of Ethics of the Internal Auditors.

According to the stipulations of the Governmental Emergency Ordinance no. 
75/1999 republished, the Chamber of Financial Auditors in Romania sets up internal 
audit norms completely aligned to the international standards in the field. 

Starting from the stipulations of the above mentioned article, the Chamber 
Council approved the Internal Audit Norms that include the internal audit standards 
set up and published by the Institute of Internal Auditors and procedures regarding 
the general framework for internal audit mission development. 

The International Standards on Internal Audit in Romania are applied as 
standards on internal audit to which professional norms on internal audit activity 
were also added. 

Despite the evolution towards a higher involvement in the managerial assistance 
in time, the internal audit function suffers from contradictions and malfunctions 
inherent to any kind of beginning.

Within this context, the internal audit represents an essential instrument 
for an optimal performance of the activity of an entity through the contribution 
it brings to the act of identifying the digressions and lack of balance in the field. 
Auditors’ recommendations represent a powerful support for the strengthening of 
the organization stability, to the accomplishment of objectives, risk administration 
and efficient usage of the financial resources of the entity. As a matter of fact, the 
internal audit brings safety assurance and counseling to the management for 
the benefit of the functioning of the organizational system. 

Nevertheless, as part of the accounting financial audit, the internal audit 
gives a higher degree of trust to the management performance for all those who 
have an interest with regard to the entity, trust to both the operational and 
accounting & financial reports of the organization. 

The organization cannot have performance when irregularities and damages 
in patrimony are detected, as well as when the activity is not developed according 
to the law. The internal audit assessment has in view the functioning of the 
organization as a whole, as a unitary system made up of a sum of functional sub-
systems. Practically, the internal audit approaches sub-systems with a view to giving 
insurance that the system is working. The internal audit efficacy is rendered by its 
capacity to prevent the flaws and to give to the management recommendations 
in order to remove them in due time. The internal audit characterization should 
take into account the fact that this activity represents a fundamental pillar for the 
corporative governance. Romania undergoes a stage of consolidation of the internal 
audit function that is carried out through the partnership between the internal auditors 
and the management within organizations. 

Mention should be made about the fact that the internal audit activity is based of 
legal regulations. There are three types of internal audit, but the regularity audit is the 
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most developed into practice. As far as the performance audit is concerned, mentioned 
should be made about the result emphasized by the Public Internal Audit Committee  
in a meeting in the end of 2008, after an internal audit mission: a step towards a 
performance audit has been done. The performance audit implies an advanced stage 
of an audit mission approach: it is an assessment in depth of the leading and internal 
control systems with a view to establishing if they are functioning in an efficient 
and coherent way from an economic point of view, in order to identify deficiencies 
and recommendations in this respect. It is significant to mention that if the financial 
audit (regularity audit that verifies the accuracy of the financial and accounting 
documents and their legitimacy) is registered in all countries in the European Union, 
the performance audit is registered only in Belgium, Finland, France (in France, it 
is called the performance and manager’s audit), Germany, Ireland, The Netherlands, 
Great Britain. The performance audit is an instrument at the manager’s disposal used 
to detect the best practices in the field (highly recommended to the manager). As 
far as the components are concerned, the profitability audit is concerned with the 
administrative activity, if this is developed in accordance with the good practices and 
managerial politics, if there were registered minimum expenses comparatively with 
the expected results; the audit of efficiency in using the human, financial and other 
resources has in view the assessment of the  informational systems for performance 
and insurance measurement with a view to retrieving the flaws that were identified for 
performance achievement according to the estimated cost; the audit of achievement 
efficacy related to objective fulfillment implies the analysis of the real impact of 
the activity comparatively with the expected result, and it shows the degree of 
accomplishment of the expected objectives and results. In our opinion, an intense 
research activity meant to identify ways of internal audit standardization and 
implementation, adapted at the maturity level in risk administration within 
economic organizations in Romania is needed. 

5. CONFUSIONS about the Internal Audit Role and Position

The managerial culture about the role and position of the internal audit, and 
the impact of this activity upon the management performance are characterized by 
impercipience. Managers’ confusions about the place of the internal audit within 
institution, the difference between the internal and external audit, audit and control, 
and the state of vagueness with regard to the regulations that govern this activity 
make us draw the conclusion that we have a significant field of research. In practice, 
it has been demonstrated that the internal auditor has missions concerning the 
administration control, fraud detection activities, and missions concerning the act 
of establishing prejudices and guilt. These confusions might have a double cause: 
on the one hand, mention should be made about manager’s training (as it has been 
mentioned above) and, on the other hand,  the issue of communication between the 
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internal auditor and the manager plays a significant role. The internal auditor might 
encounter shortcomings in the approach of the problems related to the management, 
in explaining the specific type of activity, the limits of his prerogatives and the role 
he has to fulfill. It was highly demonstrated that the internal auditor should have 
good skills in communication both during his missions when he comes into contact 
with those who are controlled, and in his relation with the organization management. 
The internal auditor should be the connection between management and the audited 
structures in risk identification and administration.

 In our opinion, the above mentioned confusions are also deepened by several 
legislative incoherencies, such as the Law no. 672/2002 regarding the Public Internal 
Audit, article 2(b), where it is stipulated that: “the internal control is the assembly 
of the forms of control, including the internal audit established by the institution 
management”. The internal audit has precisely the mission to assess the internal 
control of the entity (it cannot make this assessment from the inside); another example 
is Law no. 94/1992 on the Organization and Operation of the Court of Accounts, 
article 1(2), where it is stipulated that “the control function of the Court of Accounts 
is accomplished through public external audit procedures”; it therefore extends 
the confusion between audit and control. As it has been mentioned above, the first 
regulations about this activity, i.e. the Governmental Ordinance no. 119/1999 about 
internal audit and preventive financial control mixed two distinct notions and made 
the confusion possible from the very beginning. Thus, in practice, the result was the 
setting up of departments of audit and control differently subordinated comparatively 
with the auditor’s subordination, in general. As far as the subordination is concerned, 
the internal audit department is directly led by the manager, and that brings the internal 
auditors’ relative independence: total independence towards the audited structures, 
but subordination to the management. The fact that other activities are carried out by 
the same compartment implicitly determines a different level of subordination.

We strongly believe that it is necessary to analyze the possibilities of finding 
optimal ways with a view to increasing the management awareness towards 
the internal audit role seen as component of the accounting financial audit, for 
the benefit of the activity of the entity, including through clear, coherent and 
regulations that can be easily applied.

Another remark should be made about the fact that the legislative efforts 
have been done in the field of the internal audit of the public institutions, but the 
private companies are confronted with a lack of regulations in the field. Excepting 
the big transnational companies with activity on the Romanian territory and specific 
departments for the internal audit activity (having in view their origin in other 
organizational cultures), the private companies were not preoccupied with the setting 
up of this activity. We assume that the role of the internal audit was not completely 
understood. The activity is not seen as being beneficial for the entity, but useless, 
generating supplementary costs. Managers of the public institutions regard the 
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setting up of these compartments as a simple obligation playing the role of generating 
increased functioning costs. Taking into account this stage of development of the 
capitalist society in Romania, it might become useful to adopt a mandatory law with 
regard to the internal audit activity in private companies. It can be a useful solution 
with a view to quickening the understanding of the impact that the internal audit 
might have upon the managerial performance.

6. Methodology of Research

On the one hand, our research had in view a systematization and a reassessment, 
and, on the other hand, a synthesis and analysis of the ideas found in the specialty 
literature in this field of activity, and the regulations set up by the various professional 
organisms and the competent national and international authorities in the field.

We therefore believe that the concept of internal audit will be easily positioned 
and adequately perceived as essential instrument for the activity performance 
optimization within entities owing to the contribution it brings to the process of 
digression and unbalance identification.

With a view to fulfilling the proposed objectives, we employed a constructive-
deductive and inductive methodology and found arguments for our assertions, critical 
opinions and opportunities. We set up a counter-vision discourse about the internal 
audit that has recently became a powerful instrument in detecting the main risks that 
threaten the development of the activities within entities.

7. FINAL REMARKS
 
The analysis of the current stage of the internal audit at international level, 

with strong emphasis on the situation in Europe, represents a significant field of 
research and a point of reference meant to provide a view upon what we want to 
apply in our country.

The internal audit is a dynamic process that should evolve together with 
the society itself. It should be strongly connected with its economic stage. The 
approach from a historical perspective of the stages of the internal audit activity in 
developed countries help us to avoid the mistakes that have already been made in 
theory and practice, and to find specific solutions adapted to the peculiarities of the 
Romanian economy in the future and nowadays.

The issue concerning the contribution that the internal audit brings or 
should bring to the management presents a huge interest nowadays. Several 
factors that might affect the efficiency of the relation between audit and management 
can be easily identified: the managerial culture, deficiency in communication, 
legislative incoherency or even lack of regulations, the degree of adapting the audit 
system to the stage of the economic development, but also the insufficient academic 
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debate upon this topic. We strongly believe that many contributions might be brought 
in this field for a better understanding of the relation between management and audit 
both in theory and practice. The solutions in this field of research will be outlined 
when the factors that influence this process will be deeply approached. 

This short presentation attempts to offer an analysis about the internal audit-
management relation from various perspectives, and especially from the point of 
view of the accounting and financial activity that deserves to be scrutinized. We 
identified several arguments and possible solutions with a view to supporting this 
activity, solving its problems of functioning and increasing the efficiency of this 
relation employing a vast field of research.

8. References:

1. Becour, Jacques-Charles, Bouquin Henry (2010). Audit operationnel. 
Economica Publishing House.

2. Briciu, Sorin,  Ghiţă, Marcel, Sas, Florentina, Ghiţă, Răzvan (2006). Auditul 
public intern.  Alba Iulia: Aeternitas Publishing House.

3. Munteanu, Victor, (2010). Auditul intern la întreprinderi şi instituţii publice. 
Wolters Kluwer Publishing House.

4. Renard, Jacques (2010). Theorie et pratique de l”audit interne. Editions 
d’organization.

5. Boulescu, Mircea (2007). Audit intern şi statutar la entităţile economice. 
Tribuna Economică.

6. Governmental Ordinance no. 119/1999 regarding the Internal Audit and 
the Preventive Financial Inspection with subsequent modifications and completions.

7. Law no. 672/2002 regarding the Internal Public Audit, published in the 
Official Gazette, Part I, No. 953 from 24/12/2002.

8. The Ministry of Public Finance. Internal Control Code with the Internal 
Control/Management Standards for Public Entities.

9. The Ministry of Public Finance (2002). Institut de L’Audit Interne, 
Professional Norms of Internal Audit and IFAC Comments.

10. Chamber of Financial Auditors of Romania (2007), Norms of Internal 
Audit. 

 

“This work was supported by the project “ Interdisciplinary excellence in 
doctoral scientific research in Romania - EXCELLENTIA” co-funded from the 
European Social  Fund through the Development of Human Resources Operational 
Programme 2007-2013, contract no. POSDRU/187/ 1.5/S/155425.”



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(23)/2015188

UNIVERS ECONOMICO-FINANCIAR

Drd. Simina MUNTEANU (VERA)1 

Rezumat

Una din modalităţile de optimizare a performanţei unui grup de 
întreprinderi sau chiar a unei întreprinderi oarecare îl constituie eficientizarea 
structurilor care generează performanţa în cadrul său. Fie că ne referim la 
departamentul de achiziţii, la cel de producţie sau la cel de vânzare ori avem 
în vedere firme distincte ale aceluiaşi grup care conlucrează între ele, este 
clar că există între acestea o competiţie care impune necesitatea evaluării 
performanţelor fiecăruia. În acest sens, se impune determinarea unei metode 
de evaluare a transferurilor între acestea care să permită stabilirea unor 
indicatori de performanţă specifici fiecărei entităţi. Însă, în cadrul societăţilor 
transnaţionale apar o serie de implicaţii contabile si fiscale legate de preţurile 
de transfer, implicaţii care vor fi prezentate în continuare.

Diferenţele dintre regimurile naţionale de impozitare fac posibile sau 
facilitează practici prin care contribuabilii îşi pot diminua impozitele plătite. 
Acest tip de răspuns al contribuabililor la un mediu fiscal perceput ca prea 
împovărător poate avea efecte considerabile asupra încasărilor bugetare. 
Potrivit unui studiu bazat pe date colectate la nivelul OCDE2, peste 65% din 
venitul suplimentar scontat de pe urma unei sporiri unilaterale a impozitelor 
este susceptibil a fi pierdut din cauza practicilor de transferare artificială şi 
declarare a profiturilor în alte jurisdicţii fiscale3.

În acest fel, companiile transnaţionale pot folosi bunuri publice furnizate 
în anumite ţări, evitând însă obligaţia de a plăti pentru ele prin îndeplinirea 
integrală a obligaţiilor fiscale.

Cuvinte cheie: preţuri de transfer, performanţe, principiul lungimii de braţ, 
OCDE, acord de preţ în avans. 

1  Drd. Universitatea “Valahia” din Târgoviște; simianvera@yahoo.com
2  Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica
3  Michael P. Devereux: Taxes in the EU NewMember States and the Location of Capital and Profit, Oxford Uni-
versity Centre for Business Taxation,WP 07/03, January 2006; p.6

PREȚURILE DE TRANSFER - MIJLOC 
DE INFLUENȚARE A PERFORMANȚEI 

UNEI ÎNTREPRINDERI
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1. Introducere.

Din punct de vedere economic, preţurile de transfer sunt preţurile la 
care o companie transfera bunuri fizice si proprietăţi necorporale, sau 

prestează servicii catre companiile afiliate. 
Analizate din punct de vedere fiscal, preţurile de transfer (denumite şi “de 

cesiune internă”) sunt preţuri artificiale pentru tranzacţii intrafirmă, cu scopul 
de a minimiza obligaţiile fiscale la scară globală. Prin manipularea preţurilor, 
se realizează un transfer al profiturilor din jurisdicţii fiscale cu impozite înalte 
în jurisdicţii fiscale cu impozite reduse.

Preţurile de transfer sunt importante atât pentru contribuabili cât şi pentru 
organul fiscal, pentru că ele determină în mare parte venitul şi cheltuielile, şi prin 
aceasta profiturile impozabile ale companiilor afiliate, în diferite jurisdicţii. Pentru a 
minimiza riscul de dubla impunere, este necesar un consens internaţional cu privire la 
modul în care se stabilesc, în scopuri fiscale, preţurile de transfer pentru tranzacţiile 
trans-frontaliere.

Astfel de practici au loc când:
- o întreprindere dintr-o jurisdicţie fiscală cu impozite înalte achiziţionează 

de la o firmă înrudită input-uri la preţuri foarte ridicate pentru a îşi diminua profitul 
supus impozitării;

- filiale situate în jurisdicţii fiscale cu impozite înalte facturează bunuri pentru 
membrii din străinătate ai grupului la preţuri subevaluate;

- există tranzacţii între filiale membre ale aceluiaşi grup create artificial, 
exclusiv în scopuri fiscale.

Organele fiscale nu trebuie să presupună în mod automat ca toate companiile 
afiliate încearcă să manipuleze profiturile. Este posibil să existe o dificultate reală în 
determinarea exactă a preţului de piaţă în absenţa forţelor pieţei sau când se adopta 
o anumita strategie comercială. Este important de reţinut că necesitatea de a face o 
ajustare pentru a aproxima tranzacţiile la lungime de braţ ia naştere indiferent de orice 
obligaţie contractuală asumată de părţi de a plăti un anumit preţ, şi fără nici o legătură 
cu intenţia părţilor de a minimiza sau a eluda impozitele. Judecarea preţurilor de 
transfer nu trebuie confundată cu judecarea problemelor de fraudă fiscală sau 
evaziune fiscală, chiar dacă politicile de preţuri de transfer pot fi utilizate şi în 
aceste scopuri.

2. Metodologia cercetării.

Abordarea  noastră are ca obiectiv aducerea în discuţie a conceptului , şi mai 
ales, a practicilor de contracarare a manipulării rezultatului impozabil prin intermediul 
preţurilor de transfer. Aceasta, deoarece metoda consacrată de contracarare a acestei 
practici se bazează pe dreptul autorităţilor fiscale de a revizui rezultatele financiare 



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(23)/2015190

UNIVERS ECONOMICO-FINANCIAR
declarate de contribuabili corporativi aflaţi sub controlul altor firme sau care 
controlează alte firme, aplicând aşa-numitul arm’s length pricing (ALP)  (principiul 
lungimii de braţ), adică preţuri comparabile sau estimate pentru tranzacţii similare 
între societăţi independente una de alta. Pe plan internaţional, OCDE a dezvoltat un 
set de principii recunoscute, care desemnează ALP drept “standardul internaţional 
pe care ţările membre OCDE au convenit să îl utilizeze pentru a determina existenţa 
preţurilor de transfer din considerente fiscale”. 

În acest sens, cercetarea a avut în vedere , pe de o parte, o sistematizare şi 
reconsiderare, iar, pe de altă parte, o sinteză şi antiteză a ideilor regăsite pe aceasta 
temă în literatura de specialitate, a reglementărilor elaborate de diversele autorităţi 
de reglementare naţionale şi internationale. În cadrul acestui studiu, cercetarea a avut 
în vedere identificarea unor principii de evaluare a preţurilor de transfer utilizând 
principiul lungimii de braţ, a metodelor de determinare a preţurilor de transfer 
recomandate în liniile directoare  OCDE precum şi ordinea de precădere în care 
acestea trebuie utilizate, respective compararea tranzacţiei dintre societăţi înrudite 
cu tranzacţii similar dintre companii independente: metoda “cost plus”, “preţ de 
revânzare minus marja”; “metode tranzacţionale”, pentru realocarea profiturilor 
între membrii grupului în funcţie de diferite chei de repartizare, metode care au fost 
preluate şi în legislaţia contabilă şi fiscală din ţara noastră.

De asemenea, definirea acordului de preţ în avans  completează şi reântregeşte 
cercetarea în ceea ce reprezinta preţurile de transfer , precum şi amploarea şi 
importanţa lor în economia fiecărui stat şi în politica de preţuri a fiecărui afiliat.

Pentru atingerera dezideratelor propuse a fost utilizată o metodologie 
constructiv-deductivă şi inductivă, în vederea identificării impozitării ca factor ce 
influenţează, în mod semnificativ, performanţele entităţii patrimoniale în direcţionarea 
investiţiilor , alegerea formei juridice de funcţionare, alegerea domeniului de 
activitate etc. , şi implicit asupra performanţelor companiei, în toate formele sale.

3. Principiul lungimii de braţ- standard de eliminare a manipulării 
rezultatului contabil şi fiscal prin preţurile de transfer

Există mai multe motive pentru care ţările membre OCDE şi alte tări au adoptat 
principiul lungimii de braţ. Un motiv major este acela că principiul lungimii de 
braţ ofera o vastă egalitate de tratament fiscal pentru companiile multinaţionale 
şi companiile independente. Datorită faptului că principiul lungimii de braţ pune 
pe picior de egalitate, din punct de vedere fiscal, companiile afiliate şi companiile 
independente, el evită crearea unor avantaje sau dezavantaje fiscale care ar distorsiona 
poziţiile relativ competitive ale fiecarui tip de entitate. Prin eliminarea acestor 
considerente fiscale din deciziile economice, principiul lungimii de braţ promovează 
creşterea comerţului şi investiţiilor internaţionale. 

În practică, s-a constatat că principiul lungimii de braţ funcţioneaza eficient 
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în marea majoritate a cazurilor. De exemplu, există multe cazuri care implică 
cumpărarea şi vânzarea de mărfuri şi împrumutul de bani şi în care un preţ la lungime 
de braţ poate fi găsit în tranzacţii comparabile întreprinse de companii independente 
comparabile în circumstanţe comparabile. Totuşi, există şi destul de multe cazuri în 
care este complicat şi dificil de aplicat principiul lungimii de braţ, de exemplu, în 
grupurile de companii multinaţionale care operează în producţia integrată de mărfuri 
foarte specializate, în proprietăţi necorporale unice, şi/sau în prestarea de servicii 
specializate.

Principiul lungimii de braţ este văzut de unii autori ca fiind un principiu 
inflexibil4, deoarece abordarea entităţii separate nu poate fi valabilă întotdeauna 
pentru economiile de scală şi interdependenţele dintre diferitele activităţi care sunt 
create în cadrul companiilor integrate. 

O dificultate de ordin practic în aplicarea principiului lungimii de braţ este 
aceea că entităţile afiliate se pot angaja în tranzacţii pe care companii independente 
nu le-ar întreprinde. Astfel de tranzacţii nu sunt neapărat motivate de evaziune 
fiscală, ci pot apărea datorită faptului că derulând afaceri unele cu altele, membrele 
unui grup multinaţional se confruntă cu circumstanţe comerciale diferite de cele ale 
unor companii independente.

De exemplu, o companie independentă poate să nu fie dispusă să vândă un 
activ necorporal (de ex uzufructul tuturor cercetărilor viitoare) contra unui preţ fix 
dacă profitul potenţial al activului necorporal nu poate fi estimat corect şi există 
alte posibilităţi de exploatare a acestui necorporal. Într-un astfel de caz, o companie 
independentă poate să nu dorească să rişte o vânzare definitivă deoarece preţul poate 
să nu reflecte potenţialul activului necorporal de a deveni extrem de profitabil. În 
mod similar, proprietarul unui activ necorporal poate avea ezitări să încheie un 
acord de licenţă cu o companie independentă de teamă că valoarea respectivului 
activ s-ar degrada. Dimpotriva, proprietarul unui necorporal poate fi dispus să ofere 
unei companii afiliate nişte termeni mai puţin restrictivi, deoarece utilizarea activului 
necorporal poate fi monitorizata mai îndeaproape. În cazul unei tranzacţii de acest 
fel între entităţi membrele ale unui grup multinaţional nu există nici un risc pentru 
profiturile întregului grup. O companie independentă aflată în aceste circumstanţe 
poate să exploateze ea însăşi activul respectiv sau poate acorda licenţă de folosire unei 
alte companii independente pentru o perioadă limitată de timp (sau poate cu o clauză 
de modificare a redevenţei). Va exista însă întotdeauna riscul ca activul necorporal 
să nu fie atât de valoros pe cum pare. De aceea, o companie independentă trebuie 
să aleagă între a vinde activul necorporal, diminuând astfel riscul şi protejandu-şi 
profitul, şi a exploata acest activ, asumându-şi în acest caz riscul ca profitul să varieze 
faţă de profitul ce ar fi putut fi obţinut din vânzarea necorporalului. 

În anumite cazuri, principiul lungimii de braţ poate deveni o povară 

4  Jose M. Calderon, 2005,  European Transfer Pricing Trends at the Crossroads: Caught Between 
Globalization, Tax Competition and EC Law, Intertax
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administrativă atât pentru contribuabil cât şi pentru administraţiile fiscale, datorită 
evaluarii unui număr şi unor tipuri semnificative de tranzacţii transfrontaliere. Deşi 
în mod normal o companie afiliată stabileşte condiţiile unei tranzacţii la momentul 
la care aceasta este întreprinsă, la un moment dat companiei i se poate solicita 
să demonstreze că aceste condiţii sunt conforme cu principiul lungimii de braţ. 
Administraţia fiscală poate fi nevoită, de asemenea, să se angajeze în acest proces de 
verificare la câţiva ani după ce a avut loc tranzacţia, încercând să adune informaţii 
despre tranzacţii similare, despre condiţiile de piată la momentul la care a avut loc 
tranzacţia, etc. pentru tranzacţii numeroase şi diverse. Un alt impediment în aplicarea 
acestui principiu îl reprezintă dificultatea în obţinerea de informaţii suficiente pentru 
aplicarea principiului lungimii de braţ. Deoarece principiul lungimii de braţ impune 
in mod obişnuit ca administraţia fiscală şi contribuabilii să evalueze tranzacţii 
necontrolate şi activităţile economice ale companiilor independente, şi să le compare 
apoi cu tranzacţiile şi activităţile companiilor afiliate, poate fi nevoie de un volum 
substanţial de date. Informaţiile accesibile pot fi incomplete şi greu de interpretat; 
alte informaţii, dacă ele există, pot fi dificil de obţinut datorită amplasării geografice 
sau datorită părţilor de la care ar trebui obţinute aceste informaţii. Mai mult, poate 
să nu fie posibilă obţinerea de informaţii de la companii independente, din raţiuni de 
confidenţialitate. În alte cazuri, informaţiile despre companii independente ce pot fi 
relevante pot pur şi simplu să nu existe. Drept urmare, întrucât transferul prin preţuri 
nu este o ştiintă exactă, aplicarea necesită un exerciţiu de judecată atât de partea 
administraţiei fiscale, cât şi de partea contribuabilului. 

Însă judecata specialiştilor în preţuri de transfer se poate baza şi pe respectarea 
unor principii privind aplicarea principiului lungimii de braţ, care vor fi detaliate 
în continuare: 

I. Analiza comparabilităţii
a) Motiv de verificare a comparabilităţii
Aplicarea principiului lungimii de braţ se bazează în general pe compararea 

condiţiilor unei tranzacţii controlate cu condiţiile tranzacţiilor ce au loc între companii 
independente. Pentru ca o astfel de comparaţie să aibă utilitate, caracteristicile 
economice relevante ale situaţiilor ce se compară trebuie să fie suficient de 
comparabile. A fi comparabile înseamnă că nici una din diferenţele (dacă acestea 
există) dintre situaţiile comparate nu ar putea să afecteze substanţial condiţiile supuse 
examinării în cadrul metodologiei (ex: preţ sau marjă), sau că pot fi efectuate ajustări 
cu un grad suficient de acurateţe pentru a elimina efectul unor astfel de diferenţe. 
În stabilirea gradului de comparabilitate, incluzând şi ajustările necesare pentru a 
determina comparabilitatea, este necesară înţelegerea modului în care companiile 
neafiliate evaluează tranzacţiile potenţiale. Companiile independente, când evaluează 
termenii unei tranzacţii potenţiale, vor compara tranzacţia cu alte opţiuni realiste ce 
le stau la dispoziţie, şi vor intra în această tranzacţie numai dacă nu găsesc nici o altă 
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alternativă care să fie în mod clar mai atrăgătoare. De exemplu, este improbabil ca o 
companie să accepte preţul oferit pentru produsele sale de o companie independentă 
dacă ştie că alţi clienţi potenţiali sunt dispuşi să plătească mai mult în condiţii similare. 

b) Factori ce determină comparabilitatea
1. Caracteristicile bunurilor sau serviciilor; diferenţele în caracteristicile 

specifice ale bunurilor sau serviciilor contează, cel puţin parţial, pentru diferenţele de 
valoare între ele pe o piaţă deschisă. De aceea, compararea acestor caracteristici poate 
fi utilă în stabilirea comparabilităţii între tranzacţiile controlate şi cele necontrolate. 
În general, asemănarea caracteristicilor bunurilor sau serviciilor transferate contează 
mai mult atunci când se compară preţurile tranzacţiilor controlate cu cele ale 
tranzacţiilor necontrolate decât când se compara marjele de profit. Caracteristicile 
ce pot fi important de luat în considerare includ următoarele: în cazul transferului 
de active corporale, caracteristicile fizice ale bunurilor, calitatea şi siguranţa, şi 
volumul şi disponibilitatea ofertei; în cazul prestării de servicii, natura şi amploarea 
serviciilor; şi în cazul proprietăţilor necorporale, forma tranzacţiei (ex: licenţa sau 
vânzare), tipul de necorporal (ex.: brevet, marca de fabrica, know-how), durata şi 
gradul de protejare şi beneficiile anticipate din folosirea necorporalului.

2. Analiza functională
În operaţiunile dintre două companii independente, compensaţia reflectă de 

regulă funcţiile pe care le efectuează fiecare parte (tinând cont de activele utilizate 
şi de riscurile asumate). Astfel, când se stabileşte dacă tranzacţiile sau entităţile 
controlate şi necontrolate sunt comparabile, este necesară compararea funcţiilor 
efectuate de părţi. Aceasta comparaţie are la bază o analiză funcţională care încearcă 
să identifice şi să compare activităţile semnificative din punct de vedere economic 
şi responsabilităţile asumate sau care vor fi asumate de către companiile afiliate 
şi independente. În acest scop, trebuie acordată o atenţie deosebită structurii şi 
organizării grupului. Mai este relevantă de asemenea şi stabilirea capacităţii juridice 
în care contribuabilul îşi exercită funcţiile.

3. Termeni contractuali
În operaţiunile la lungime de braţ, termenii contractuali ai tranzacţiei în 

general definesc explicit sau implicit cum se împart responsabilităţile, riscurile şi 
beneficiile între părţi. Datorită acestui lucru, o analiză a termenilor contractuali ar 
trebui să facă parte din analiza funcţională discutată anterior. Termenii unei tranzacţii 
mai pot fi găsiţi şi în corespondenţa/comunicările între părţi, altele decât un contract 
scris. Când nu există contract scris, relaţiile contractuale dintre părţi trebuie deduse 
din comportarea lor şi din principiile economice care guvernează în general relaţiile 
dintre companii independente. 

4. Circumstanţe economice
Preţurile la lungime de braţ pot varia pe pieţe diferite chiar şi pentru tranzacţii 

ce implică aceleaşi bunuri sau servicii; de aceea, pentru a asigura comparabilitatea 
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se impune ca pieţele pe care operează companiile independente şi afiliate să fie 
comparabile, şi ca diferenţele să nu aibă un efect de substanţă asupra preţului, 
sau să poată fi efectuate ajustările corespunzătoare. Ca un prim pas, este esenţială 
identificarea pieţei sau pieţelor respective ţinând cont de bunurile sau serviciile 
înlocuitoare disponibile. Circumstanţele economice ce pot fi relevante în stabilirea 
comparabilităţii pieţelor includ poziţia geografică; mărimea pieţelor; amploarea 
concurenţei pe pieţe şi poziţiile competitive relative ale vânzătorilor şi cumpărătorilor; 
existenţa (şi deci riscul aferent) unor bunuri şi servicii înlocuitoare; nivelul cererii şi 
ofertei pe piaţă ca întreg şi în anumite regiuni, dacă este relevant; puterea de cumpărare 
a consumatorilor; caracterul şi amploarea reglementărilor guvernamentale ale pieţei; 
costurile de producţie, inclusiv costul terenului, al forţei de muncă, şi al capitalului; 
costurile de transport; nivelul pieţei (cu amănuntul sau cu ridicata); data şi momentul 
tranzacţiei; şi altele.

5. Strategii de afaceri
Strategiile de afaceri ar trebui şi ele examinate atunci când se stabileşte 

comparabilitatea în scopuri legate de preţuri de transfer. Strategiile de afaceri ţin 
cont de multe aspecte ale unei companii, cum ar fi inovarea şi dezvoltarea de noi 
produse, gradul de diversificare, aversiunea fată de riscuri, aprecierea schimbărilor 
politice, contribuţia legislaţiei muncii existente şi a celei avute în vedere, şi alţi 
factori ce influenţează desfăşurarea zilnică a activităţii. Poate fi necesară luarea în 
considerare a acestor strategii de afaceri atunci când se stabileşte comparabilitatea 
între tranzacţiile şi companiile controlate şi necontrolate. Ar fi relevant de asemenea 
să se ia în considerare dacă strategiile de afaceri au fost elaborate de grupul sau de un 
membru al grupului care activează separat, precum şi de natura şi masura implicării 
altor membri ai grupului necesari în scopul implementării strategiei de afaceri.

II. Recunoaşterea tranzacţiilor întreprinse efectiv
Examinarea asupra unei tranzacţii controlate ar trebui să fie în mod normal 

bazată pe tranzacţia întreprinsă efectiv de către companiile afiliate, aşa cum a fost 
structurată de acestea, utilizând metodele aplicate de contribuabil. Cu excepţia 
cazurilor extraordinare, administraţia fiscală nu ar trebui sa ignore tranzacţiile 
efective sau să le înlocuiască cu alte tranzacţii. Restructurarea unor tranzacţii 
economice legitime ar reprezenta un exerciţiu total arbitrar a cărui inechitate ar putea 
fi completată de dubla impunere generată acolo unde cealaltă administraţie fiscală nu 
împărtăşeşte aceleaşi opinii referitor la modul în care ar trebui structurată tranzacţia.

Cu toate acestea, există doua circumstanţe speciale în care poate fi, în mod 
excepţional, atât corect cat şi legitim, ca administraţia fiscală să ia în considerare 
ignorarea structurii adoptate de un contribuabil la intrarea într-o tranzacţie controlată.

 Prima circumstanţă apare atunci când conţinutul economic al tranzacţiei 
diferă de forma sa. În astfel de cazuri administraţia fiscală poate să nu ţină cont de 



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(23)/2015 195

UNIVERS ECONOMICO-FINANCIAR

caracterizarea tranzacţiei facută de părţi şi să o reclasifice în conformitate cu substanţa 
sa. Un exemplu de circumstanţă de acest fel ar fi o investiţie într-o companie afiliată, 
facută sub forma unui împrumut purtător de dobandă atunci când, la lungime de braţ, 
tinând cont de circumstanţele economice ale companiei ce primeşte împrumutul, nu 
ar fi fost previzibil ca investiţia să fie structurată astfel. 

 Cea de-a doua circumstanţă apare atunci când, deşi forma şi substanţa 
tranzacţiei corespund, aranjamentele aferente tranzacţiei, văzute în ansamblul lor, 
diferă de cele ce ar fi fost adoptate de companii independente care acţionează într-o 
manieră comercială raţională, iar structura efectivă practic împiedică administraţia 
fiscală să stabilească un preţ de transfer corespunzător. Un exemplu în acest sens ar 
fi vânzarea printr-un contract pe termen lung, contra unei sume globale, a dreptului 
nelimitat la drepturile de proprietate intelectuală ce apar ca rezultat al cercetărilor 
viitoare, pe durata contractului (aşa cum s-a prezentat anterior). În cazul descris 
mai sus, poate fi corect ca administraţia fiscală, de exemplu, să ajusteze condiţiile 
acordului încheiat, într-o maniera comercială raţională cum ar fi un acord de cercetare 
continuă.

III. Evaluarea tranzacţiilor separate şi combinate
Ideal, pentru a se ajunge la cea mai precisă aproximare a valorii corecte de 

piaţă, principiul lungimii de braţ ar trebui să se aplice tranzacţie cu tranzacţie. Totuşi, 
există adeseori situaţii în care tranzacţii separate sunt atât de strâns legate una de alta 
sau se continuă una pe alta, încât nu pot fi evaluate în mod adecvat pe baza separată. 
Exemplele pot include 1. anumite contracte de furnizare de mărfuri sau servicii pe 
termen lung, 2. drepturi de a folosi proprietăţi necorporale, şi 3. stabilirea de preţuri 
pentru o gamă de produse strâns legate între ele (o linie de produse) atunci când nu 
este practic să se stabileasca produsele sau tranzacţiile individuale. Un alt exemplu 
ar fi acordarea licenţei de know-how de producţie şi furnizarea componentelor vitale 
unui producător controlat; poate să fie mai rezonabilă stabilirea termenilor la lungime 
de braţ pentru două elemente luate împreună decât pentru fiecare în mod individual. 
Astfel de tranzacţii ar trebui evaluate împreună utilizând metoda sau metodele cele 
mai potrivite la lungime de braţ. Un alt exemplu ar fi dirijarea unei tranzacţii printr-o 
altă companie afiliată; poate fi mai potrivit să se ia în considerare tranzacţia din 
care face parte dirijarea în integralitatea sa, decât să se ia în considerare tranzacţiile 
individuale pe baze separate.

IV. Utilizarea unui domeniu la lungime de braţ
În unele cazuri este posibil să se aplice principiul lungimii de braţ pentru 

a se ajunge la o singură cifră (preţ sau marjă) care este cea mai sigură pentru a se 
stabili dacă condiţiile unei tranzacţii sunt sau nu la lungime de braţ. Cu toate acestea, 
deoarece preţurile de transfer nu sunt o ştiinţă exactă, vor exista şi multe situaţii în 
care aplicarea celei sau celor mai potrivite metode, va produce un domeniu de cifre, 
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toate acestea fiind relativ la fel de sigure. În aceste cazuri, diferenţele dintre cifrele 
domeniului pot fi cauzate de faptul că în general aplicarea principiului lungimii de 
braţ conduce numai la o aproximare a condiţiilor ce s-ar fi stabilit între companii 
independente. Aşa cum se menţionează în liniile directoare privind preţurile 
de transfer, utilizarea unui domeniu poate fi potrivită mai ales atunci când, ca şi 
alternativă ultimă, se aplică metoda marjei tranzacţionale nete.

V. Utilizarea datelor din mai mulţi ani
Pentru a dobândi o întelegere completă a faptelor şi circumstanţelor din jurul 

unei tranzacţii controlate, poate fi util, în general, să se examineze atât datele anului 
supus verificării cât şi datele din anii precedenţi. Analizarea acestor informaţii poate 
dezvălui fapte care poate că au influenţat (sau ar fi trebuit să influenţeze) stabilirea 
preţului de transfer. De exemplu, utilizarea datelor din anii anteriori va evidenţia dacă 
pierderea aferentă unei tranzacţii raportată de un contribuabil face parte dintr-un şir 
istoric de pierderi din tranzacţii similare, dacă este rezultatul condiţiilor economice 
specifice dintr-un an precedent care a dus la creşterea costurilor în anul următor, sau 
o reflectare a faptului că un produs se află la finalul ciclului său de viaţă. O astfel de 
analiză poate fi utilă mai ales atunci când se aplică, ca ultimă alternativă, o metodă 
a profitului tranzacţional. 

Datele din mai mulţi ani sunt utile şi în furnizarea de informaţii despre ciclurile 
de viaţă ale afacerilor şi produselor respective ale comparabilelor. Diferenţele 
în ciclurile de viaţă ale afacerilor sau produselor pot avea un efect substanţial 
asupra condiţiilor de preţuri de transfer, efect ce trebuie stabilit când se determină 
comparabilitatea. Datele anilor precedenţi pot arăta dacă o companie independentă 
angajată într-o tranzacţie comparabilă a fost afectată de condiţii  economice 
comparabile într-o manieră comparabilă, sau dacă condiţiile diferite dintr-un an 
anterior au afectat substanţial preţul sau profitul său, astfel încât ea să nu mai fie 
folosită ca şi comparabil.

VI. Pierderi
Când o companie afiliată realizează în mod consecvent pierderi, în timp ce 

grupul multinaţional în ansamblu este profitabil, datele pot atrage o analiză specială a 
elementelor de preţuri de transfer. Desigur, companiile afiliate, la fel ca şi companiile 
independente, pot suporta pierderi reale, fie datorită costurilor masive de început, 
condiţiilor economice nefavorabile, ineficienţei, fie datorită altor motive economice 
legitime. Totuşi, o companie independentă nu va fi gata să tolereze pierderi care 
continuă pe termen nedefinit. O companie independentă care înregistrează pierderi 
repetate va înceta în cele din urmă să deruleze activităţi în aceiaşi termeni. Prin 
contrast, o companie afiliată ce realizează pierderi poate continua să facă afaceri 
dacă afacerea respectivă este benefică grupului în ansamblu.
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VII. Efectul politicilor guvernamentale 
Există unele circumstanţe în care un contribuabil va pretinde că un preţ la 

lungime de braţ trebuie ajustat pentru a reflecta intervenţiile guvernamentale cum ar 
fi controlul preţurilor (şi chiar reduceri de preţuri), controlul ratei dobânzii, controlul 
plăţilor de servicii sau al comisioanelor de management, controlul redevenţelor, 
subvenţii pentru anumite sectoare, controlul schimbului, taxe antidumping sau 
politica cursului valutar. Ca regulă generală, aceste intervenţii guvernamentale ar 
trebui tratate ca şi condiţii ale pieţei în ţara respectivă, şi în mod normal ar trebui luate 
în considerare atunci când se evaluează preţul de transfer al contribuabilului pe acea 
piaţă. Întrebarea care se pune aici este dacă, în lumina acestor condiţii, tranzacţiile 
întreprinse de către părţi controlate corespund tranzacţiilor ce se desfăşoara între 
companii independente.

4. Metode de determinare a preţurilor de transfer .

Liniile directoare OCDE stabilesc metodele de determinare a ALP, precum 
şi ordinea de precădere în care acestea trebuie utilizate:

a) compararea tranzacţiei dintre societăţi înrudite cu tranzacţii similare dintre 
companii independente;

b) metoda “cost plus”;
c) “preţ de revânzare minus marjă” ;
d) “metode tranzacţionale”, pentru realocarea profiturilor între membrii 

grupului în funcţie de diferite chei de repartizare.
Sistemul ALP nu poate funcţiona satisfăcător nici dacă toate datele factuale 

ar fi cunoscute autorităţilor, ceea ce este o ipoteză extrem de ambiţioasă. Aceasta 
din cauza unor probleme conceptuale de nerezolvat: “Nu există, în teorie, nici un 
răspuns la întrebarea unde îşi au originea profiturile unei companii farmaceutice 
dacă un medicament este inventat în Franţa, produs în Italia şi consumat în Spania”5. 
Preţurile “corecte” stabilite de autorităţi sunt, în cele din urmă, la fel de artificiale 
ca şi cele intrafirmă pe care le înlocuiesc. Multe dintre tranzacţiile intra-companii 
transnaţionale sunt atât de specializate încât nu pot avea niciun comparator pe piaţă. 
În plus, raţiunea constituirii unui grup de companii nu poate fi alta decât obţinerea 
unor câştiguri din integrare, deci grupul va genera un profit agregat mai mare decât 
suma profiturilor entităţilor componente dacă ar opera independent. Devreme ce 
aceste profituri suplimentare există graţie existenţei grupului, deci doar la nivelul 
său, sursele lor nu pot fi atribuite unor anumite tranzacţii.

Apoi, în cel mai bun caz, prin ALP se poate rezolva doar o parte a problemei, 
adică manipularea preţurilor din cadrul tranzacţiilor curente intra-grup, fără a se 
putea însă împiedica reducerea obligaţiilor de plată prin crearea de tranzacţii intra-
firmă adiţionale.
5  Sijbren Cnossen: Tax policy in the European Union. A review of issues and options, 2002; pg.77
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În fine, aplicarea ALP devine tot mai complicată, odată cu extinderea 

tranzacţiilor implicând elemente intangibile (proprietate intelectuală, brand-uri etc).
În aceste condiţii, determinarea ALP nu se poate fi decât discreţionară, ceea ce 

l-a făcut un instrument utilizat de autorităţile fiscale pentru a-şi asigura încasarea unui 
minimum de venituri bugetare. Astfel, în Franţa, Articolul 57 al Codului General al 
Impozitelor (care permite efectuarea acestor ajustări) a ajuns să reprezintă prevederea 
cea mai “productivă” din punct de vedere fiscal. 

Dintre ţările membre ale Uniunii Europene, Spania recurge cel mai des la acest 
sistem. Problemele conceptuale sunt amplificate de dificultăţi practic insurmontabile 
de punere în aplicare, deoarece ar trebui ca fiecare tranzacţie intra-firmă să fie evaluată 
de contribuabili şi controlată de autorităţi, ceea ce generează costuri substanţiale atât 
pentru contribuabilul care trebuie să se conformeze unor cerinţe de documentare 
exigente, cât şi pentru administraţiile fiscale care trebuie să examineze cazurile. 
Din acest motiv există o mare insatisfacţie la nivelul companiilor europene, pusă în 
evidenţă de faptul că, potrivit unui sondaj, 20% dintre ele consideră problematica 
preţurilor de transfer drept principalul obstacol de ordin fiscal cu care se confruntă.

Un studiu realizat de Ernst & Young asupra tratamentului fiscal aplicat unui 
număr de 638 de corporaţii transnaţionale în 22 de ţări europene releva că, în anul 
2001,  aproximativ 47% din ajustările efectuate pentru contracararea preţurilor de 
transfer au rezultat în situaţii de dublă impunere !6

În afara riscului important de dublă impunere, determinarea “preţului corect” 
de către autorităţile fiscale are şi alte efecte negative asupra contribuabililor vizaţi: 
costul important de conformare rezultat din documentaţia adeseori excesivă pe care 
trebuie să o furnizeze contribuabilii (estimat de Comisia Europeană la 4-5,5 milioane 
euro pe an pentru marile corporaţii transnaţionale) şi incertitudinea cu privire la 
decizia finală a autorităţilor fiscale. 

Caracterul capricios şi imprevizibil al deciziilor acestora determină tot mai 
multe firme să încheie aşa-numite “acorduri de preţ in avans (APA)” cu autorităţile 
fiscale, în care se convine asupra metodologiei de determinare a ALP. Practica acestor 
acorduri s-a extins în UE în ultimii ani, când a fost adoptată de Franţa şi Marea 
Britanie (1999), Germania (2000), Olanda (2001) şi Belgia (2002). În Romania, deşi 
există prevederi legale pentru realizarea de Acorduri de preţ în avans, precum şi 
solicitări din partea unor firme transnaţionale încă din anul 2007, până în prezent nu 
a fost nu a fost definitivat niciun astfel de acord. 

Există însă o tensiune între intenţia anumitor autorităţi fiscale de a facilita 
aplicarea regulilor de determinare a ALP, prin recurgerea la “decizii private 
informale” mai flexibile decât regulile statuate de Liniile Directoare ale OCDE, şi 
prevederile Codului de Conduită privind impozitarea afacerilor care consideră că 
asemenea practici pot constitui instrumente de concurenţă fiscală dăunătoare. Din 

6  Jose M. Calderon: European Transfer Pricing Trends at the Crossroads: Caught Between Globalization, Tax 
Competition and EC Law, Intertax, 33:3, 2005; p.107
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acest motiv, ţări precum Olanda şi Belgia au fost nevoite să introducă reguli mai 
restrictive pentru contribuabili.7

5. Acorduri de preţ în avans – documentaţia necesară emiterii unui acord 
de preţ în avans; avantaje şi limite.

Datorită îngrijorărilor cu privire la dubla impunere, majoritatea ţărilor prefera 
Acordurile de Preţ în Avans bilaterale sau multilaterale (acorduri în care participă 
două sau mai multe ţări). Abordarea bilaterală (sau multilaterală) este mult mai 
probabil să asigure ca aceste acorduri vor reduce riscul de dublă impunere, vor fi 
echitabile pentru toate administraţiile fiscale şi toţi contribuabilii implicaţi, şi vor 
oferi o mai mare certitudine contribuabililor respectivi.

Definiţia şi conceptul de acord de preţ în avans
Un acord de preţ în avans (“APA”) este un aranjament care stabileşte, înaintea 

tranzacţiilor controlate, un set corespunzător de criterii (metoda, comparabile şi 
ajustările corespunzătoare, prezumţiile critice referitoare la evenimentele viitoare) 
pentru determinarea preţurilor de transfer al acelor tranzacţii controlate pe parcursul 
unei perioade fixe de timp. Un APA este iniţiat oficial de contribuabil şi necesită 
negocierea între contribuabil, una sau mai multe companii afiliate, şi una sau mai 
multe administraţii fiscale. APA sunt destinate să completeze mecanismele tradiţionale 
administrative, judiciare, şi ale tratatelor de rezolvare a problemelor de preţuri de 
transfer. Ele pot fi cel mai util mecanism atunci când mecanismele tradiţionale dau 
greş sau sunt dificil de aplicat.

Documentaţia pentru emiterea unui acord trebuie să conţină cel puţin 
următoarele informaţii:

a) structura organizatorică a grupului, legală şi operaţională, inclusiv 
participaţiile, istoricul şi datele financiare referitoare la acesta;

b) descrierea generală a activităţii grupului, strategia de afaceri, inclusiv 
schimbările din strategia de afaceri faţă de anul fiscal precedent;

c) descrierea implementării şi aplicării metodologiei preţurilor de transfer în 
cadrul grupului, dacă este cazul;

d) prezentarea generală a tranzacţiilor între persoane afiliate:
    - modul de tranzacţionare;
    - modul de facturare;
    - contravaloarea tranzacţiilor;
e) descrierea generală a funcţiilor şi riscurilor asumate de persoanele afiliate, 

inclusiv schimbările intervenite în acest sens faţă de anul precedent;

7  Jose M. Calderon, 2005, European Transfer Pricing Trends at the Crossroads: Caught Between Globalization, 
Tax Competition and EC Law, Intertax, 33:3,  pg.106
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f) prezentarea deţinătorilor de active necorporale, din cadrul grupului (patent, 
nume, know-how etc.) şi redevenţele plătite sau primite;

 g) prezentarea detaliată a tranzacţiilor, produselor, afacerilor sau înţelegerilor 
care vor fi acoperite prin acord;

h) analiza comparativă:
    - caracteristicile bunurilor sau serviciilor;
    - analiza funcţională (funcţii, riscuri, mijloace fixe utilizate etc.);
    - termenii contractuali;
    - circumstanţele economice;
    - strategii de afaceri specifice;
    i) prezentarea informaţiilor cu privire la tranzacţii comparabile externe sau 

interne;
j) prezumţiile critice care pot afecta preţul de transfer aferent tranzacţiei sau 

valabilitatea acordului;
k) persoanele afiliate şi sediile permanente ale acestora implicate în aceste 

tranzacţii sau înţelegeri;
l) autorităţile din alte state cărora li s-a solicitat să participe la emiterea 

acordului, în situaţia în care acordul este bilateral sau multilateral;
m) o descriere a metodologiei propuse de preţuri de transfer, respectiv criteriile 

de selecţie a acesteia;
n) perioada ce va fi acoperită prin acord;
o) descrierea altor condiţii considerate ca fiind relevante pentru contribuabil;
p) declaraţia pe propria răspundere privind corectitudinea informaţiilor 

furnizate prin cerere şi documentaţia prezentată;
r) declaraţia pe propria răspundere a contribuabilului că nu există nicio 

procedură fiscală, administrativă sau judiciară în curs pentru cazul descris şi pentru 
care este solicitată emiterea unui acord.

În funcţie de circumstanţele fiecărui caz în parte, contribuabilul trebuie să 
furnizeze şi alte informaţii administraţiei fiscale, la cererea acesteia.

La încheierea unui proces de APA, administraţiile fiscale vor confirma 
companiilor afiliate din jurisdicţia lor că nu se va efectua o ajustare de preţ de 
transfer atâta vreme cât contribuabilul respectă termenii acordurilor. Într-un APA 
există o prevedere care asigură posibilitatea revizuirii sau anulării acordului pentru 
anii următori atunci când operaţiunile de afaceri se modifică semnificativ, sau când 
circumstanţe economice necontrolate (de exemplu modificări semnificative ale 
cursurilor valutare) influenţează în mod critic precizia metodologiei într-o manieră 
pe care companiile independente ar considera-o semnificativă din punct de vedere al 
preţurilor lor de transfer.

 Avantajele acordurilor de preţ în avans:
l Acordul de preţ în avans poate ajuta contribuabilul eliminând incertitudinea 
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prin sporirea predictibilităţii tratamentului fiscal în tranzacţiile internaţionale. În 
condiţiile în care prezumţiile cheie se realizează, un APA îi poate oferi contribuabilului 
implicat certitudine în ceea ce priveşte tratamentul fiscal al aspectelor de preţuri de 
transfer acoperite de un APA, pentru o perioadă specificată de timp. În unele cazuri, 
un APA poate să mai ofere şi o opţiune de prelungire a perioadei de timp pe care 
se aplică. Când termenul unui APA expiră, poate să existe oportunitatea, pentru 
administraţiile fiscale respective şi pentru contribuabil, de a renegocia APA. Datorită 
certitudinii asigurate de un APA, contribuabilul poate fi într-o poziţie mai bună de 
a previziona obligaţiile sale fiscale, asigurând în acest fel un mediu fiscal favorabil 
investiţiilor.

l Acordurile de preţ în avans  pot reprezenta o oportunitate atât pentru 
administraţiile fiscale cât şi pentru contribuabili de a se consulta şi a coopera într-un 
spirit şi un mediu neconflictual. Oportunitatea de a discuta probleme fiscale complexe 
într-o atmosfera mai puţin ofensivă decât în cadrul unui control al preţurilor de 
transfer, poate stimula un flux liber de informaţii între toate părţile implicate, cu 
scopul de a se ajunge la un rezultat corect din punct de vedere legal şi funcţional din 
punct de vedere practic. Mediul neconflictual poate avea ca rezultat o verificare mai 
obiectivă a datelor şi informaţiilor prezentate decât cea care ar avea loc într-un context 
mai conflictual (un litigiu). Consultarea şi cooperarea strânsă între administraţiile 
fiscale ce este impusă de un program APA, conduce şi ea la relaţii mai strânse între 
partenerii de tratat, în chestiunile de preţuri de transfer.

l Un Acord de preţ în avans poate preîntâmpina verificări şi litigii costisitoare 
şi îndelungate pe probleme majore de preţuri de transfer, pentru contribuabili şi 
administraţiile fiscale. Odată ce a fost agreat un APA, pot fi necesare mai puţine 
resurse pentru examinarea ulterioară a declaraţiei fiscale a contribuabilului, pentru că 
se cunosc mai multe informaţii despre contribuabil. Poate fi, totuşi, dificil încă să se 
monitorizeze aplicarea acordului. Procesul APA poate prezenta economii de timp atât 
pentru contribuabili cât şi pentru administraţiile fiscale, timp care ar fi fost utilizat în 
verificări convenţionale, deşi în mod agregat pot să nu existe economii nete de timp, 
de exemplu, în jurisdicţiile care nu au o procedură de control şi unde existenţa unui 
APA poate să nu influenţeze direct volumul resurselor destinate conformării.

l Acordurile de preţ în avans bilaterale şi multilaterale reduc substanţial sau 
elimină posibilitatea de dubla impunere sau neimpunere economică sau juridică, 
deoarece participă toate ţările relevante pentru impunere. În schimb, APA unilaterale 
nu asigură certitudine în ceea ce priveşte reducerea dublei impuneri, pentru că 
administraţiile fiscale afectate de tranzacţiile acoperite de APA pot considera că 
metodologia adoptată nu produce un rezultat conform cu principiul lungimii de braţ. 
În plus, APA bilaterale şi multilaterale pot consolida procedura amiabilă reducând 
semnificativ timpul necesar pentru a se ajunge la un acord, deoarece autorităţile 
competente lucrează cu date ale anului curent şi nu cu date aferente anilor anteriori, 
ce se pot obţine cu dificultate şi în timp îndelungat.
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Aspectele de dezvăluire şi informare ale unui program APA, precum şi atitudinea 
de cooperare în care se negociaza un APA pot fi de ajutor administraţiilor fiscale în 
a dobândi o privire de aproape a tranzacţiilor internaţionale complexe efectuate de 
grup multunaţional. Un accord APA poate ridica nivelul de cunoaştere şi înţelegere 
a circumstanţelor deosebit de tehnice şi factuale în domenii precum comerţul global 
şi a aspectelor fiscale implicate. Dezvoltarea de aptitudini specializate care se 
concentrează pe anumite sectoare sau tipuri de tranzacţii va permite administraţiilor 
fiscale să ofere servicii mai bune altor contribuabili în circumstanţe similare. Printr-
un program APA administraţiile fiscale au acces la date sectoriale utile şi la analize 
de metodologii de preţ într-un mediu de cooperare.

Dezavantaje ale acordurilor de preţ în avans:
l Acordurile de preţ în avans  unilaterale pot prezenta probleme semnificative 

atât pentru administraţiile fiscale cât şi pentru contribuabili. Spre deosebire de APA 
bilaterale sau multilaterale, utilizarea de APA unilaterale poate să nu conducă la 
un nivel mai ridicat de certitudine pentru contribuabilul implicat, şi la o reducere a 
dublei impuneri economice sau juridice a grupului. Dacă contribuabilul acceptă un 
acord care supra-alocă venit ţării care încheie APA, pentru a evita nişte investigaţii 
de preţuri de transfer costisitoare şi prelungite sau penalizări excesive, povara 
administrativă se deplasează dinspre ţara care încheie APA către celelalte jurisdicţii 
fiscale. Contribuabilul nu ar trebui să se simta obligat să intre în APA din aceste 
motive.

O altă problemă cu un APA unilateral este problema ajustărilor corespondente. 
Flexibilitatea unui APA poate să îi determine pe contribuabili şi pe partea afiliată să 
îşi adapteze preţurile la intervalul de preţuri permisibile conform APA. Într-un APA 
unilateral, este esenţial ca această flexibilitate să protejeze principiul lungimii de 
braţ, deoarece este improbabil ca o autoritate competentă straină să accepte o ajustare 
corespondentă decurgând dintr-un APA care nu este, în opinia sa, în conformitate cu 
principiul lungimii de braţ.

l Un alt posibil dezavantaj ar apărea dacă un APA a inclus o previziune 
nesigură privind condiţii de piaţă în schimbare fără prezumţii critice adecvate, după 
cum s-a discutat anterior. Pentru a evita riscul de dublă impunere, este necesar ca un 
program APA să rămână flexibil, deoarece un APA static poate să nu reflecte în mod 
satisfăcător condiţiile la lungime de braţ.

Un acord APA poate plasa iniţial o tensiune asupra resurselor de control dedicate 
preţurilor de transfer, pentru ca administraţiile fiscale vor trebui în general să devieze 
resursele alocate special în aceste scopuri (de exemplu verificare, consiliere, litigii, 
etc.) către program. Resursele administraţiei fiscale pot fi reclamate de contribuabilii 
care încearcă să obţină cât mai devreme posibil finalizarea unei solicitari de APA, 
având în vedere obiectivele lor de afaceri şi planificarea lor în timp, iar un program 
APA, în integralitatea sa, va avea tendinţa să fie condus de cererile comunităţii de 
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afaceri. Aceste cereri pot să nu coincidă cu modul în care administraţia fiscală îşi 
planifică resursele, acest lucru făcând dificil de procesat atât APA cât şi celelalte 
activităţi la fel de importante. Reânnoirea unui APA, însă, este probabil să nu 
necesite atâta timp ca şi procesul de iniţiere a unui APA. Procesul de reânnoire se 
poate concentra pe actualizarea şi ajustarea faptelor, criteriilor economice şi de 
afaceri, şi pe calcule. În cazul acordurilor bilaterale, se va obţine acordul autorităţilor 
competente din ambele state contractante pentru reânnoirea unui APA pentru evitarea 
dublei impuneri (sau neimpunerii).

Au fost exprimate îngrijorări cum că, datorită naturii procedurii APA, vor fi 
interesaţi contribuabilii cu un trecut pozitiv în ceea ce priveşte conformarea voluntară. 
Experienţ mai multor ţări a demonstrat că, de cele mai multe ori, contribuabilii 
interesaţi în APA sunt corporaţiile foarte mari, care ar fi controlate cu regularitate, şi 
la care se va verifica de fiecare dată metodologia de preţ.

Pe lângă îngrijorările menţionate anterior, există un număr de posibile 
capcane, descrise în continuare, ce pot apare atunci când un APA nu este administrat 
corespunzător, iar administraţiile fiscale ce utilizează APA ar trebui să facă eforturi 
puternice în direcţia eliminării apariţiei acestor probleme, pe masură ce practica APA 
evoluează.

De exemplu, un APA poate încerca să includă mai multe informaţii detaliate 
despre sector şi informaţii specifice contribuabilului decât ar fi necesare într-o 
verificare de preţuri de transfer. În principiu acest lucru nu ar trebui să se întample, 
un APA ar trebui să încerce să limiteze documentaţia, şi să asigure concentrarea 
acestei documentaţii pe diferitele elemente în lumina practicilor de afaceri ale 
contribuabilului.  Organele fiscale trebuie să recunoască urmatoarele:

a) informaţiile disponibile publicului cu privire la concurenţi şi comparabile 
sunt limitate;

b) nu toţi contribuabilii au capacitatea de a efectua analize de profunzime ale 
pieţei; şi

c) numai companiile mamă pot cunoaşte politicile de preţ ale grupului.
l alt posibil motiv de îngrijorare este acela că un APA poate permite 

administraţiei fiscale să studieze mai îndeaproape tranzacţiile respective decât dacă 
le-ar studia în cadrul unei verificări de preţuri de transfer, în funcţie de fapte şi 
circumstanţe. Contribuabilul trebuie să furnizeze informaţii detaliate cu privire la 
preţurile sale de transfer şi să îndeplinească orice altă cerintţă impusă pentru a verifica 
respectarea de către el a termenilor şi condiţiilor APA. În acelaşi timp, contribuabilul 
nu este ferit de verificările normale şi de rutină privind preţurile sale de transfer. 
Administraţiile fiscale ar trebui să încerce, deci, să se asigure că procedurile APA nu 
sunt încâlcite în mod inutil şi că nu solicită mai mult de la contribuabil decât este 
strict necesar în vederea aplicarii APA.

Probleme se pot crea şi dacă administraţiile fiscale abuzează de informaţiile 
obţinute în cadrul APA în practicile lor de verificare. Dacă un contribuabil îşi retrage 
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cererea de încheia un APA sau dacă o solicitare a unui contribuabil este respinsă după 
analiza tuturor datelor, orice informaţie nonfactuală furnizată de către contribuabil 
în legatură cu solicitarea de APA, cum ar fi oferte de soluţii, argumentări, opinii, 
aprecieri, nu pot fi considerate relevante din nici un punct de vedere pentru o 
verificare. În plus, faptul că un contribuabil a solicitat, fără a avea succes, un APA 
nu ar trebui luat în considerare de către administraţia fiscală atunci când se stabileşte 
dacă ar trebui începuta o verificare a acelui contribuabil.

Organele fiscale ar trebui de asemenea să garanteze confidenţialitatea secretelor 
comerciale şi a altor informaţii şi documente interne ce le-au fost transmise în cursul 
unei proceduri APA. În acest sens se vor aplica legile naţionale împotriva dezvăluirii 
de informaţii. Într-un APA bilateral partenerii de tratat vor fi supuşi condiţiilor de 
confidenţialitate, împiedicând astfel dezvăluirea publica a datelor confidenţiale.

l Un program APA nu poate fi utilizat de toţi contribuabilii pentru că procedura 
poate fi costisitoare şi poate necesita mult timp, iar contribuabilii mici în general 
nu şi-o pot permite. Acest lucru este valabil mai ales dacă sunt implicaţi şi experti 
independenţi. Astfel, APA pot fi de ajutor numai în soluţionarea cazurilor mari de 
preţuri de transfer. Pe lângă aceasta, implicaţiile pe care le poate avea un program 
APA asupra resurselor, pot limita numărul de solicitări pe care îl poate procesa 
administraţia fiscală. 

Chiar şi în condiţiile existenţei unor linii directoare agreate la nivelul OCDE, 
regulile concrete aplicate de diferitele ţări diferă destul de mult, ceea ce generează fie 
riscul de dublă impunere, fie pe cel de sub-impozitare. 

Un alt mijloc de atenuare a dificultăţilor generate de aplicarea ALP a fost acela 
de a crea Forumul European Mixt pentru Preţurile de Transfer (EJTPF). Aceasta 
este o iniţiativă din octombrie 2001 a Comisiei Europene, care s-a materializat în 
iulie 2002. Forumul este constituit din câte un reprezentat al administraţiilor fiscale 
din statele membre şi 10 experţi desemnaţi de comunitatea de afaceri. El are rolul 
de a studia şi dezbate problematica preţurilor de transfer şi de a elabora, pe bază de 
consens, soluţii pragmatice, “nelegislative” de reducere a problemele care decurg din 
aplicarea de legislaţii şi metode administrative diferite la nivelul ţărilor UE.

Primul rezultat tangibil al activităţii EJTPF îl constituie un Cod de Conduită 
pentru aplicarea Convenţiei de Arbitraj, adoptat de Consiliul ECOFIN în decembrie 
2004. Mai important este însă Codul de Conduită privind Preţurile de Transfer, 
adoptat de Consiliu şi de Statele Membre în iunie 2006. El este aplicabil nu doar 
tranzacţiilor intracomunitare, ci şi celor desfăşurate între o companie rezidentă în UE 
şi o companie înrudită încorporată în spaţiul extra-comunitar. Codul standardizează 
documentaţia care trebuie furnizată de contribuabili pentru a justifica preţurile intra-
grup practicate.

Autorităţile fiscale păstrează dreptul de a solicita documentaţie suplimentară, 
dar numai cu privire la aspecte punctuale concrete sau în cadrul controalelor fiscale. 
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Nu s-a reuşit introducerea în Cod a cerinţei ca autorităţile fiscale să accepte, atunci 
când acestea există, rezultatele studiilor de comparabilitate a preţurilor din alte ţări 
comunitare. Se cere, totuşi, autorităţilor fiscale să nu respingă automat relevanţa 
acestor rezultate doar pe considerentul că se referă la situaţia de pe pieţele altor ţări. 

Până în prezent, rezultatele activităţii Forumului se văd mai degrabă în 
privinţa «obstacolelor conexe » generate de exigenţele autorităţilor fiscale naţionale, 
respectiv în atenuarea costurilor de conformare cu cerinţele de documentare a realităţii 
tranzacţiilor şi a sancţionării excesive în cazul unei lipse involuntare de cooperare din 
partea contribuabililor. Probleme de substanţă, precum clarificări privind metodele 
utilizate pentru determinarea “valorii normale” sau utilizarea acordurilor de “stabilire 
anticipată a preţurilor” rămân, deocamdată cel puţin, nesoluţionate.8

Concluzii

Având în vedere cele prezentate, putem concluziona că impozitul pe profit 
deţine un rol extrem de important atât în economia unei ţări, precum şi în activitatea 
agenţilor economici iar contabilitatea şi analiza acestuia, precum şi a rezultatelor 
financiare, reprezintă un studiu complex, în baza căruia pot fi elaborate decizii 
necesare în domeniul economic-financiar pentru ameliorarea situaţiei nefavorabile şi 
crearea unor activităţi noi cu facilităţi adăugate pentru activitatea de producţie. 

    În numeroase ţări, contabilizarea impozitelor amânate nu este 
obligatorie la nivelul conturilor individuale.Ţinând cont de ponderea sumelor aflate 
în “joc”, rezultatul şi poziţia financiară ale unei entităţi vor putea să fie foarte 
diferite, după cum situaţia fiscală latentă este sau nu luată în seamă.

În ţara noastră, unde contabilitatea este conectată la fiscalitate, nu au existat 
preocupări suficiente în ceea ce priveşte tratamentul impozitelor amânate. Cu toate 
că problema impozitelor amânate îşi face apariţia cu timditate în normele contabile 
româneşti, nu se pune încă în evidenţă pentru contabilitatea entităţilor luate individul, 
în schimb în elaborarea conturilor consolidate este necesar acest lucru.    

Normalizatorii români vor avea drept sursă de inspiraţie norma  contabilă 
internaţională IAS 12 “ Impozitul pe profit”, care aduce în discuţie politicile 
contabile privind impozitarea profitului.  

Lipsa armonizării fiscale duce la tendinţa de “migrare” a bazelor de impozitare 
dintr-o ţară în alta în căutarea unui regim fiscal mai favorabil. Fenomenul a luat 
amploare ţinând cont că tranzacţiile intra-grup au ajuns să reprezinte peste 60% 
din totalul tranzacţiilor desfăşurate în economie. Preţurile de transfer reprezintă o 
problemă dificilă atât pentru companiile multinaţionale cât şi pentru administraţiile 
fiscale atunci când anumite aspecte fiscale nu sunt armonizate în 2, 3, 4, etc. state 
8  Jose M.Calderon: European Transfer Pricing Trends at the Cross Roads: Caught Between Globalization, Tax 
Competition and EC Law, INTERTAX, 33:3, 2005; p.105
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unde multinaţionala are deschise sedii iar fiecare stat aplică norme contabile diferite, 
rezultând un “limbaj” contabil diferit. Stabilirea valorii de piaţă a tranzactiilor 
intragrup reprezintă un proces dificil şi o provocare în acelaşi timp pentru toate 
părţile implicate. 

Deşi specialiştii recunosc greutatea aplicării în practică a principiului 
“lungimii de braţ” în evaluarea tranzacţiilor, totuşi, deocamdată rămane singura 
modalitate viabilă şi solidă fiindcă conduce la aproximarea cea mai sigură. 

În urma acestei analize complexe, putem concluziona că fiscalitatea 
influenţează în mod semnificativ performanţa unei entităţi. Consecinţele fiscale 
sunt determinanţi importanţi ai structurii capitalului, modului de distribuire 
al dividendedelor, calculul preţurilor de tranfer în cadrul grupului etc. 
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Abstract

One way to optimize the performance of a group of companies or 
even a certain company is to improve the structures which generate the 
performance within it. Whether we refer to the purchasing, production or 
the sale department, or we have in regard different companies of the same 
group, that work together, it is clear that there is competition between them, 
which enforces the need to assess the performance of each of them. In this 
respect, it is necessary to determine an evaluation method transfers between 
them that would allow the establishment of specific performance indicators for 
each entity. Still, there appears a series of accounting and fiscal implications 
related to transfer prices, which will be presented below.

Differences between national taxation regimes make possible or 
facilitate practices which can reduce the taxes paid by taxpayers. This kind of 
taxpayers’response to a fiscal environment perceived as too burdensome can 
have considerable effects on budget incomes. According to a study based on data 
collected at the Organization for Economic Cooperation and Development2, 
over 65%of additional revenue expected from unilateral tax increase is likely 
to be lost due to artificial transferring practices and from reporting profits in 
other fiscal jurisdiction3. In this way, transnational companies can use public 
goods provided in some countries, at the same time avoiding the obligation to 
pay for them through the complete fulfillment of tax obligation. 

Keywords: transfer pricing, performance, arm’s length principle, OECD, 
advance pricing agreement.
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1. Introduction

From an economic perspective, the transfer prices are the prices at which 
a company transfers material goods and intangible property, or provides 

services o affiliated companies. Analyzed in terms of taxation, transfer pricing (also 
called “internal transfer”) are artificial prices for intra-company transactions 
in order to minimize tax obligations on a global scale. By manipulating prices, a 
transfer of profits from fiscal jurisdictions with high taxes to jurisdictions with 
low taxes can be accomplished. 

The transfer prices are important for both taxpayers and tax authorities, 
because they largely determine the income and expenditure, and thus taxable profits 
of affiliated companies in different jurisdictions. In order to minimize the risk of 
double taxation, international consensus is needed with regard to how to determine, 
for fiscal purposes, transfer prices for cross-border transactions.

Such practices occur when: 
- A company in a high tax jurisdiction to tax purchases from a related company 

inputs at very high prices to reduce their taxable income;
- Subsidiaries in fiscal jurisdictions with higher tax charge goods for foreign 

members of the group at under evaluated prices;
- There are transactions between subsidiaries members of the same group 

artificially created solely for fiscal purposes.

Tax administrations should not automatically assume that associated 
enterprises have sought to manipulate their profits. There may be a genuine difficulty 
in accurately determining a market price in the absence of market forces or when 
adopting a particular commercial strategy. It is important to bear in mind that the need 
to make adjustments to approximate arm’s length transactions arises irrespective of 
any contractual obligation undertaken by the parties to pay a particular price or of 
any intention of the parties to minimize tax. Thus, a tax adjustment under the arm’s 
length principle would not affect the underlying contractual obligations for non-tax 
purposes between the associated enterprises, and may be appropriate even where there 
is no intent to minimize or avoid tax. The consideration of transfer pricing should not 
be confused with the consideration of problems of tax fraud or tax avoidance, even 
though transfer pricing policies may be used for such purposes.

2.  Research Methodology

This approach aims at bringing into question the concept, and especially 
counter-handling practices of taxable income through transfer pricing. This is because 
the method established to deal with this practice is based on the right of tax authorities 
to review the financial results reported by corporate taxpayers under the control of 
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other companies or controlling other companies, applying the so-called arm’s length 
principle (ALP), i.e. comparable or estimated prices for similar transactions between 
independent from each other. Internationally, the OECD has developed a set of 
common principles, which designates the ALP as “the international transfer pricing 
standard that OECD member countries have agreed should be used for tax purposes.” 
In this respect, the research took into account, on the one hand, a systematization and 
reconsideration, and on the other hand, a antithesis and synthesis of ideas found on 
this subject in specialized literature, the regulations developed by various regulatory 
authorities, both national and international.

Also, the definition of advance pricing agreements completes and reunites the 
research on transfer pricing and their extent and importance in the economy of each 
state and in the pricing policy of each one affiliated.

In reaching the proposed objectives you need to use a constructively-deductive 
and inductive methodology, that to identify taxes as a factor influencing significantly 
the economic entity’s performance in directing investment, choosing the legal form 
of operation, choice of activity, etc., and consequently the company’s performance 
in all its forms.

3. The arm’s length principle – a standard to eliminate the handling of 
income tax accounting through transfer pricing

There are several reasons for OECD countries and other countries to have 
adopted the arm’s length principle. A major reason is that the arm’s length principle 
provides a wide equal tax treatment for multinational companies and independent 
companies. Because the arm’s length principle puts on an equal footing, in terms of 
taxation, its affiliated companies and independent companies, it avoids the creation of 
tax advantages or disadvantages that would distort the relative competitive positions 
of each type of entity. By removing these tax considerations from the economic 
decisions, the arm’s length principle promotes increased trade and international 
investment.

In practice, it was found that the arm’s length principle is working effectively 
in most cases. For example, there are many cases involving the purchase and sale of 
goods and lending money at an arm’s length price which can be found in comparable 
transactions undertaken by independent comparable companies in comparable 
circumstances.

However, there are plenty of cases where it is complicated and difficult to 
apply the arm’s length  principle, for example in groups of multinational companies 
operating in integrated production of highly specialized goods, in unique intangible 
properties and/or in the supply of specialized services. The arm’s length principle 
is seen by some authors as an inflexible4 rule, as a separate entity approach may 
4  Jose M. Calderon, 2005,  European Transfer Pricing Trends at the Crossroads: Caught Between Globalization, 
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not always be valid for scale economies and interdependencies between different 
activities that are created within the integrated companies. 

A practical difficulty in applying the arm’s length principle is that affiliated 
entities may engage in transactions that independent companies would not undertake. 
Such transactions are not necessarily motivated by tax avoidance, but may occur 
because scrolling business with each other, members of a multinational group 
commercial face circumstances different from those of independent companies.

For example, an independent company may not be willing to sell an intangible 
asset (e.g. the usufruct of all future research) for a fixed price if the potential profit of 
the intangible asset can’t be estimated correctly and there are other ways to exploit 
this intangible. In such a case, an independent company may be unwilling to risk 
a final sale because the price may not reflect the potential of the intangible asset 
to become extremely profitable. Similarly, the owner of an intangible asset may be 
reluctant to enter into a license agreement with an independent company for fear 
that the value of that asset would degrade. Instead, the owner of an intangible may 
be willing to offer an affiliated company some less restrictive terms, since the use of 
the intangible asset can be monitored more closely. A transaction between member-
entities of a multinational group bares no risk to the whole group’s profits.

An independent company, in these circumstances, can operate the asset itself, 
or may grant a license to use to another independent company for a limited period 
of time (or perhaps with a change in the royalty clause). There will however always 
be the risk that the intangible asset may not be as valuable as it seems. Therefore, an 
independent company must choose either to sell the intangible asset, thus reducing 
the risk and protecting its profit, or to exploit these asset, in this case taking on the 
risk that the immediate profit could vary from the profit that could be obtained by 
selling the intangible asset.

In some cases, the arm’s length principle can become an administrative burden 
for both taxpayers and tax administrations, because of the evaluation of a significant 
number and types of cross-border transactions. Although normally an affiliated 
company sets the terms of a transaction when it’s undertaken, at a time the company 
may be required to demonstrate that these conditions are consistent with the arm’s 
length principle. The tax administration may also need to engage in this checking 
process a few years after the transaction took place, trying to gather information on 
similar transactions, on market conditions at the time the transaction took place, etc, 
all this for numerous and diverse transactions. Another obstacle in implementing 
this principle is the difficulty in obtaining sufficient information for the arm’s length 
principle. Since the arm’s length principle normally requires the tax administration 
and taxpayers to assess uncontrolled transactions and economic activities of the 
independent companies and then compare them with transactions and activities of 
affiliated companies, it may require a substantial amount of data.
Tax Competition and EC Law, Intertax
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The information available may be incomplete and difficult to interpret, other 
information, if any, may be difficult to obtain because of geographic location or 
because of the parties this information should be obtained from. Furthermore, it may 
not be possible to obtain information from independent companies, for confidentiality 
reasons. In other cases, information that may be relevant about independent companies 
may simply not exist. As a result, since the price transfer is not a precise science, the 
application requires a judgment exercise from the tax administration court, as well as 
the taxpayer. But court experts in transfer pricing can also judge taking into account 
principles of implementation of the arm’s length principle, principles which will be 
detailed below:

I. The analysis of comparability

a) the verification ground of the comparability

Applying the arm’s length principle is generally based on comparing the 
terms of a controlled transaction with the terms of transactions to occur between 
independent companies. For such a comparison to be useful, the relevant economic 
characteristics of the situations to be compared must be sufficiently comparable. To 
be comparable means that none of the differences (if any) of comparable situations 
may not substantially affect the conditions under consideration in the methodology 
(e.g. price or margin), or that adjustments can be made   with sufficient accuracy to 
eliminate the effect of such differences. In determining the grade of comparability, 
including adjustments required to determine comparability, it is necessary to 
understand how affiliated companies evaluate potential transactions.

Independent companies, when evaluating the terms of a potential transaction, 
will compare the transaction with other realistic options available, and will enter 
this transaction unless they find an alternative that is clearly more attractive. For 
example, a company is unlikely to accept the price offered for its products by an 
independent company if it knows that other potential customers are willing to pay 
more under similar conditions.

b) Factors determining comparability

1. Characteristics of goods or services, differences in specific characteristics 
ofgoods or services matter, at least in part, to differences in value between them 
on an open market. Therefore, comparing these characteristics may be useful in 
determining comparability between controlled and uncontrolled transactions. In 
general, the resemblance between characteristics of goods or transferred services 
matters more when comparing prices of controlled transactions with those of 
uncontrolled transactions than when comparing profit margins. Characteristics to 
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consider include: in case you transfer the tangible assets, physical characteristics 
of goods, quality and safety, and the volume and availability of supply are what 
matter, in the case of services, the nature and extent of services is what matters, 
and for intangible property the things that matter are the form of transaction (e.g., 
license or sale), the type of intangible goods (e.g. patents, trademarks, know-how), 
the duration and the degree of protection and the anticipated benefits from the use of 
the intangible good.

2. Functional Analysis
In transactions between two independent companies, compensation generally 

reflects the functions each part carries out (taking into account the assets employed 
and risks assumed). Thus, when determining whether transactions or controlled and 
uncontrolled entities are comparable, it is necessary to compare the functions performed 
by the parties. This comparison is based on a functional analysis which attempts 
to identify and compare the significant economic activities and the responsibilities 
assumed or to be assumed by affiliated and independent companies. So, the structure 
and the organization of the group should be given a particular attention. There is also 
relevant to establish the legal capacity to exercise the functions of the taxpayer.

3. Contract Terms
Regarding the operations at arm’s length, the contractual terms of the 

transaction generally define explicitly or implicitly how responsibilities, risks and 
benefits between the parties are split. Because of this, an analysis of contractual terms 
should be part of the functional analysis discussed above. The terms of a transaction 
can be found in the correspondence/communications between the parties other than a 
written contract. When there is no written contract, the contractual relations between 
the parties should be inferred from their behavior and economic principles that 
generally govern relationships between independent companies.

4. Economic circumstances
Arm’s length prices may vary in different markets even for transactions 

involving the same goods or services; therefore, to ensure comparability it is required 
that the markets operated by independent and affiliated companies are comparable, 
and that differences don’t have a substantial effect on the price, or that you can make   
appropriate adjustments. As a first step, it is essential to identify the respective market 
or markets in view of replacing the goods or services available.

Economic circumstances that may be relevant in determining market 
comparability include geographical location; market size; the extent of competition 
on markets and the relative competitive positions of buyers and sellers; the existence 
(and therefore the associated risk) of substitute goods and services; the demand and 
supply on the market as a whole and in specific regions, where relevant; consumer 
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purchasing power; the nature and the extent of government regulation of the market; 
production costs, including land cost, labor, and capital; transportation costs; the 
market level (at retail or wholesale); date and time of the transaction, and others.

5. Business Strategies
Business strategies should also be considered when determining comparability 

for transfer pricing. Business strategies take into account many aspects of a company, 
such as innovation and new product development, the degree of diversification, 
aversion to risk, the assessment of political change, the contribution of the existing 
labor legislation or the one under consideration later, and other factors that affect 
the daily conduct of business. It may be necessary to take account of these business 
strategies when determining comparability between controlled and uncontrolled 
transactions and companies. It would also be relevant to consider whether business 
strategies have been developed by a group or a working group member separately, and 
the nature and extent of involvement of other group members needed to implement 
the business strategy.

II. Recognition of transactions carried out effectively
The evaluation of a controlled transaction should normally be based on 

the transaction undertaken by affiliated companies, as was structured using the 
methods applied by the taxpayer. With the exception of extraordinary cases, the tax 
administration should not disregard the actual transactions or replace them with other 
transactions. The restructuring of legitimate business transactions would be a totally 
arbitrary exercise whose inequity could be complemented by double taxation where 
the other tax administration does not share the same views on how the transaction 
should be structured. However, there are two special circumstances where, in 
exceptional cases, both fair and legitimate, the tax administration could consider 
ignoring the structure adopted by a taxpayer in a controlled transaction.

The first circumstance occurs when the contents of the transaction differs 
from its form. In such cases the tax may not take into account the characterization 
of transactions entered into by the parties and to reclassify in accordance with its 
substance. An example of such circumstances would be an investment in an affiliated 
company,made   as an interest-bearing loan, where, at arm’s length, taking into account 
the economic circumstances of the company receiving the loan, was not foreseeable 
that investment will be structured.

The first circumstance occurs when the economic content of the transaction 
differs from its form. In such cases the tax administration may not take into account 
the transaction’s characterization entered by the parties and may reclassify it in 
accordance with its substance. An example of such circumstances would be an 
investment in an affiliated company, made   as an interest-bearing loan, where, at arm’s 
length, taking into account the economic circumstances of the company receiving the 
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loan was not foreseeable that the investment will be structured like this.
The second circumstance occurs when, although the form and substance of 

the transaction match, the arrangements for the transaction, viewed as a whole, 
differ from those that were adopted by independent companies which operate in a 
rational commercial manner and the effective structure practically impedes the tax 
administration to establish an appropriate transfer price. An example would be to 
sell through a long term contract, for a lump sum, the unlimited right to intellectual 
property rights arising as a result of further research on contract duration (as described 
above). In the case described above, the tax administration may be right, for example, 
to adjust the terms of the agreement concluded in a rational commercial manner, such 
as an unlimited research agreement.

III. The evaluation of separate and combined transactions
Ideally, to achieve the most accurate evaluation of the fair market value, the 

arm’s length principle should be applied one transaction at a time. However, there 
are often situations where separate transactions are so closely related to each other 
or continue one another, that they cannot be adequately assessed on a separate basis. 
Examples include: 1. certain long-term contracts for the supply of goods or services, 
2. rights to use intangible property, and 3. pricing for a range of products closely 
related (a product line) when it is not practical to establish products or transactions 
individually.

Another example would be the licensing of know-how in production and 
supplying vital components to a controlled manufacturer; it may be more reasonable to 
set the terms at arm’s length for the two factors taken together than each individually. 
Such transactions should be evaluated together using the best suited method at arm’s 
length. Another example would be routing a transaction through another affiliated 
company; it may be more appropriate to consider the routing transaction in its 
entirety, rather than consider individual transactions on separate basis.

IV. Using a field at arm’s length
In some cases it is possible to apply the arm’s length to reach a single digit (price 

or margin) which is the safest condition to determine whether or not a transaction is at 
arm’s length. However, because transfer pricing is not an exact science, there will be 
many situations where the application of the most appropriate method will produce a 
range of figures, all of which are quite as safe. In these cases, the differences between 
the figures may be caused by the fact that generally the arm’s length principle leads 
only to an approximation of the conditions that would have been established between 
independent companies. As stated in the Guideline on transfer pricing, using a range 
of figures may be especially appropriate when applying the transactional net margin 
method, as a last alternative.

UNIVERS ECONOMICO-FINANCIAR



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(23)/2015216

V. Using data from several years 
To gain a full understanding of the facts and circumstances surrounding a 

controlled transaction may be useful, in general, to examine both data subject to the 
verification year and data from previous years. Analyzing this information can reveal 
facts that may have influenced (or ought to have influenced) transfer pricing. For 
example, using data from previous years will show whether the loss in a transaction 
reported by a taxpayer is part of a series of similar transactions history of losses, if 
it’s a result of specific economic conditions from a previous year that led to increased 
costs next year, or a reflection of the fact that a product is at the end of its life cycle. 
Such analysis can be especially useful when you apply, as a last resort, a transactional 
profit method.

Data from several years are also helpful in providing information about 
business and products life cycles of comparables. Differences in business or products 
life cycles can have a substantial effect on the conditions of transfer pricing, the 
effect to be established when determining comparability. Data from previous years 
may show whether an independent company engaged in a comparable transaction 
was affected by similar economic conditions in a comparable manner, or whether 
different conditions from a previous year substantially affected its price or profit, so 
it can’t be used as comparable.

VI. Losses
When an affiliated company consistently makes losses, while the multinational 

group as a whole is profitable, the data may trigger a special review of the elements 
of transfer pricing. Of course, the affiliated companies, as well as independent 
companies, may incur actual losses due to early massive costs, unfavorable economic 
conditions, inefficiency, or because other legitimate business reasons. However, an 
independent company will not be ready to tolerate indefinite losses.

An independent company that registers repeated losses will eventually cease 
to carry out activities under the same terms. By contrast, an affiliated company that 
makes   losses can continue to do business if that is beneficial to the business group 
overall.

VII. The effect of government policies
There are some circumstances where a taxpayer will claim that an arm’s 

length price should be adjusted to reflect government interventions such as price 
controls (and discounts), rate control, control of service payments or management 
fees, royalties control, control of subsidies for certain sectors, exchange control, anti-
dumping or exchange rate policy. As a general rule, these government interventions 
should be treated as market conditions in that country, and normally should be taken 
into account when assessing the taxpayer’s transfer pricing in that market. The 
question here is whether, In light of these circumstances, the transactions undertaken 
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by the controlled parties are similar to transactions taking place between independent 
companies.

4. Methods of transfer pricing.

OECD Guidelines set out the methods for determining the ALP and the 
particular order in which they should be used:

a) comparing the transactions between related companies to transactions 
between independent companies; 

b) the method of “cost plus”;
c) “resale price minus margin”;
d) “transaction methods, for the reallocation of profits among group members 

according to different distribution keys.
The ALP can not function satisfactorily even if all factual data was to be known 

to the authorities, which is an extremely ambitious hypothesis. This is due to some 
unresolved conceptual problems: “There is, in theory, no answer to the question of 
where profits originate for a pharmaceutical company if a drug is invented in France, 
made in Italy and consumed in Spain.”5 The “right” prices set by authorities are 
ultimately just as artificial as those they replace, prices set within a company.

Many of the transactions between transnational companies are so specialized that 
they can not have any comparable on the market. In addition, the rationale for setting up 
a group of companies could not be other than getting some gains of integration, so the 
group will generate a return greater than the sum of the aggregate profits of the entities 
that would operate independently. Since these extra profits are due to the existence of 
the group, so only at its level, their sources can not be attributed to certain transactions. 
Then, in the best case, the ALP will solve only a part of the problem, i.e. the price 
manipulation in current transactions within then group, but can not prevent the 
reduction of liabilities through additional transactions within the company. Finally, 
the ALP application becomes more complicated, with the expansion of transactions 
involving intangible elements (intellectual property, brands, etc).

In these circumstances, determining the ALP will only be discretionary, 
transforming it into   an instrument used by tax authorities to ensure a minimum 
collection of budget revenues. Thus, in France, the Article 57 of the General Tax Code 
(which allows you to make these adjustments) is the most “productive” stipulation 
in terms of taxation. Among European Union countries, Spain uses most frequently 
this system. Conceptual problems are exacerbated by virtually insurmountable 
difficulties of implementation, because each transaction within the company should 
be evaluated by taxpayers and controlled by the authorities, resulting in substantial 
costs for both the individual who must comply with some stringent documentation 
requirements and the tax administrations which must examine the cases. For this 
5  Sijbren Cnossen: Tax policy in the European Union. A review of issues and options, 2002; pg.77
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reason there is great dissatisfaction in the European companies, highlighted by the 
fact that, according to a survey, 20% of them consider the issue of transfer pricing as 
the main tax obstacle they’re facing.

A study by Ernst & Young on the tax treatment applied to a number of 
638 transnational corporations in 22 European countries reveals that, in 2001, 
approximately 47% of adjustments made   to counter transfer pricing cases have 
resulted in double taxation! 6 

In addition to the high risk of double taxation, the “right” price determined 
by the tax authorities has other negative effects on taxpayers concerned: the high 
compliance cost related to a frequently excessive documentation that taxpayers must 
provide (estimated by the European Commission to be around 4 - 5.5 million euros 
per year for large transnational corporations) and the uncertainty on tax authorities’ 
final decision.

The fickle and unpredictable nature of their decisions cause more firms to 
enter the so-called “advance pricing agreements” (APA) with the tax authorities, 
by which they agree upon the methodology for determining the ALP. The practice 
of these agreements has expanded in recent years in the EU, when it was adopted 
by France and Great Britain (1999), Germany (2000), the Netherlands (2001) and 
Belgium (2002). In Romania, although there are legal provisions for making advance 
pricing agreements, as well as requests from transnational companies since 2007, 
there has been no such agreement finalized until now.

There is a tension, though, between the intentions of certain tax authorities to 
facilitate the implementation of rules determining the ALP, by recourse to “informal 
private decisions” more flexible than the rules stated by the OECD Guidelines and the 
Code of Conduct on Business Taxation which consider such practices to be harmful 
tax competition tools. For this reason, countries like the Netherlands and Belgium 
have been forced to introduce more stringent rules for taxpayers.7

5. Advance pricing agreements - the documents issued on the advance 
pricing agreement; advantages and limitations

Because of concerns about double taxation, most countries prefer bilateral 
or multilateral advance pricing agreements (agreements involving two or more 
countries). Addressing bilateral (or multilateral) is more likely to ensure that these 
agreements will reduce the risk of double taxation, will be fair for all taxpayers and 
all tax administrations involved, and will provide greater certainty to the respective 
taxpayers.

The definition and concept of advance pricing agreement
6  Jose M. Calderon: European Transfer Pricing Trends at the Crossroads: Caught Between Globalization, Tax 
Competition and EC Law, Intertax, 33:3, 2005; p.107
7  Jose M. Calderon, 2005, European Transfer Pricing Trends at the Crossroads: Caught Between Globalization, 
Tax Competition and EC Law, Intertax, 33:3,  pg.106
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An advance pricing agreement (“APA “) is an arrangement that establishes an 
appropriate set of criteria (method, comparables and appropriate adjustments, critical 
assumptions about future events) before the controlled transactions, in order to 
determine the transfer pricing of those  controlled transactions over a fixed period of 
time. An APA is officially initiated by the taxpayer and requires negotiations between 
the taxpayer, one or more affiliates, and one or more tax administrations. APAs are 
intended to supplement the the judicial and administrative traditional mechanisms 
and the treaties which resolve transfer pricing issues. They may be the most useful 
mechanism when traditional mechanisms fail or are difficult to apply.

The documentation for issuing an agreement must contain at least the following 
information: 

a) the group’s organizational structure, legal and operational, including 
holdings, history and financial data relating thereto;

b) a general description of the work group, business strategy, including changes 
in business strategy comparing to the previous fiscal year;

c) description of the implementation and enforcement of transfer pricing 
methodology in the group, if necessary;

d) an overview of transactions between affiliates:
- The transaction; 
- billing; 
- equivalent of transactions; 
e) a general description of functions and risks assumed by affiliates, including 

changes that effect the previous year;
f) an overview of transactions between affiliates: 
- The transaction; 
- billing; 
- equivalent of transactions; 
g) a general description of functions and risks assumed by affiliates, including 

changes that occurred since the previous year;
h) presentation of the holders of intangible assets of the group (patent, names, 

know-how, etc..) and royalties paid or received;
i) a detailed presentation of transactions, products, business or arrangements 

that will be covered through the agreement;
j) a comparative analysis: 
- characteristics of goods or services; 
- functional analysis (functions, risks, assets used, etc..) 
- contractual terms; 
- economic circumstances; 
- Specific business strategy; 
k) Disclosure of internal or external comparable transactions;
l) Disclosure of internal or external comparable transactions;
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m) critical assumptions that may affect the transfer price of the transaction or 
agreement’s validity;

n) affiliated persons and their permanent headquarters involved in these 
transactions or agreements; 

o) the authorities of other states who were asked to participate in the issuance 
of the agreement, when the agreement is bilateral or multilateral;

p) a description of the proposed transfer pricing methodology, namely its 
selection criteria; 

q) the period that will be covered through the agreement;
r) description of other conditions considered relevant to the taxpayer;
s) statutory declaration on the accuracy of information provided through 

application and the submitted documentation
t) the taxpayer’s statutory declaration that there is no tax proceedings, 

administrative or judicial procedure involving the case being described and for the 
issue of an agreement is required

Depending on the circumstances of each case, the taxpayer should, upon 
request, provide the tax administration with other necessary information.

In the conclusion of the APA process, tax administrations will confirm affiliated 
companies under their jurisdiction that there will not be a transfer price adjustment 
as long as the taxpayer complies with the terms of the agreements. In an APA there 
is a stipulation which ensures the possibility to review or cancellation of agreement 
for future years when business operations change significantly, or when uncontrolled 
economic circumstances (eg significant changes in currency exchange rates) affect 
the accuracy of the methodology in a critical manner that independent firms would 
find it significant in terms of their transfer prices.

The advantages of advance pricing agreements: 
• Advance pricing agreement can help the taxpayer by eliminating uncertainty 

through increasing the predictability of fiscal treatment in international transactions. 
Given that key assumptions are made, an APA may provide the taxpayer with 
certainty regarding fiscal treatment of transfer pricing aspects covered by an APA, for 
a specific period of time. In some cases, an APA may also offer an option to extend 
the period of time when it is applicable.  When an APA term expires, there may 
be opportunity for the respective tax administrations and taxpayers, to renegotiate 
the APA. Due to the certainty provided by an APA, the taxpayer may be in a better 
position to forecast its tax obligations, thus ensuring a favorable tax environment for 
investment.

• Advance pricing agreements can be an opportunity for both tax 
administrations and taxpayers to consult and cooperate together without conflicts. 
The opportunity to discuss complex tax matters in an atmosphere less offensive than 
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the control of transfer prices can stimulate a free flow of information between all 
parties involved, in order to reach a legally correct and practically functional result. 
Non-confrontational environment may result in a more objective verification of data 
and of the information presented than that which would occur in a context of conflict 
(a legal dispute). Consultation and close cooperation between tax administrations 
that is imposed by an APA program, also leads to closer relations between the treaty 
partners in transfer pricing matters.

• An advance pricing agreement may also prevent costly and lengthy 
litigation and verifications on major issues of transfer pricing, both for taxpayers 
and administrations. Once an APA has been agreed upon, fewer resources could 
be needed for further examination of the taxpayer’s tax declaration, because more 
information about taxpayers is known. It may probably be, however, still difficult to 
monitor implementation of the agreement. APA process may save the time needed 
for conventional verification in the benefit of both taxpayers and tax administrations; 
although overall there might be no time savings, for example in jurisdictions that do 
not have a control procedure and where the existence of an APA may not directly 
influence the amount of resources for compliance.

•Bilateral and multilateral advance pricing agreements substantially reduce or 
eliminate the possibility of double taxation or lack of economic or legal enforcement, 
since they involve all countries relevant for the enforcement. In contrast, unilateral 
APA do not provide certainty in terms of reducing double taxation because the tax 
administrations affected by the transactions covered by the APA could consider that 
the approach adopted does not produce a result in accordance with arm’s length 
principle. Moreover, bilateral and multilateral APA could reinforce the consensual 
significantly reducing the time needed to reach an agreement, because the competent 
authorities work with data related to the current year, and not with data related to 
previous years, which can be obtained with difficulty and during a long period of 
time.

Disclosure and information aspects of an APA program as well as the 
collaborative way in which an APA is negotiated could help tax administrations to gain 
a close overview on complex international transactions conducted by a multinational 
group. An APA can raise awareness and understanding of highly technical and factual 
circumstances in areas such as global trade and tax issues. The development of 
specialized skills that focus on specific sectors or types of transactions will enable the 
tax administrations to offer better services to other taxpayers in similar circumstances. 
Through an APA program, tax administrations have access to sectors’ useful data and 
to price analysis methodologies while maintaining the collaborative environment. 

Disadvantages of advance pricing agreements:
• Unilateral advance pricing agreements could present significant challenges 

for both tax administrations and taxpayers. Unlike bilateral or multilateral APA using 
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unilateral APA may not lead to a higher level of certainty for the taxpayer involved, 
and to a reduction of double legal or economic enforcement. If the taxpayer accepts 
an agreement that over-allocates income to the country that is part of the APA in order 
to avoid expensive and extended transfer price investigations, or to avoid excessive 
fines the fiscal burden goes from the country that signs APA to other tax jurisdictions. 
The taxpayer should not feel obliged to sign APA for these reasons.

Another problem with an APA is the matter of corresponding adjustments. 
The flexibility of an APA can persuade the taxpayers and the related party to adjust 
their prices according to APA price range. In a unilateral APA, it is essential that 
this flexibility to protect the arm’s length principle since it is unlikely that a foreign 
competent authority should accept a corresponding adjustment arising from an APA 
which in its view is not in accordance with the arm’s length principle.

• Another possible disadvantage would occur if an APA included an uncertain 
forecast concerning changing market conditions without appropriate critical 
assumptions, as discussed above. To avoid double taxation, it is necessary that an 
APA program should remain flexible, because an APA can not sufficiently reflect the 
arm’s length principle conditions.

An APA may initially place a constraint on the control resources dedicated to 
transfer prices, for tax administrations will generally have to shift resources allocated 
specifically for these purposes (e.g. verification, counseling, litigation, etc) towards 
the program. Taxpayers who, minding their business objectives and time planning, 
are trying to achieve the earliest possible the completion of an APA request could 
complain about administration’s resources. Therefore an APA, in its entirety, will 
tend to become driven by the business community’s demands. Such applications may 
not coincide with how tax administration plans its resources, making it difficult to 
process both APA and other equally important activities. Renewing an APA, however, 
is probably not necessary as long as the process of initiation of an APA. The renewal 
process can focus on updating and adjusting facts, economic and business criteria, 
and calculations. In what concerns bilateral agreements, it will obtain the consent of 
the competent parties of both contracting states to renew an APA in order to avoid 
double taxation (or lack of enforcement). Concerns have been expressed that, due 
to the nature of the APA, those concerned will be the taxpayers with a positive past 
regarding voluntary compliance. Experience of several countries has shown that, 
most of the times, taxpayers interested in APA are large corporations, which would 
be checked on a regular basis and whose price methodology will be verified every 
time. In addition to the abovementioned concerns, there are a number of possible 
pitfalls, outlined below, which may occur when an APA is not properly administered 
and tax administrations that use APA should make strong efforts towards elimination 
of the problem, as the APA practice evolves. For example, an APA may try to include 
more detailed information on the sector and to provide the taxpayer more specific 

UNIVERS ECONOMICO-FINANCIAR



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(23)/2015 223

information than needed in a transfer pricing verification. Basically this should 
not happen, as an APA should try to limit its documentation, and to provide this 
documentation concentration on different elements in the light of the taxpayer’s 
business practices.

Tax administrations should recognize the following:
a) publicly available information on comparable competitors are limited; 
b) not all taxpayers have the ability to conduct thorough market analysis, and 
c) only parent companies may know the group’s pricing policies.
• Another possible concern is that an APA may allow the tax authorities to 

investigate these transactions more closely than if they would study them within a 
transfer pricing examination, depending on facts and circumstances. The taxpayer 
must provide detailed information on its transfer prices and fulfill any other 
requirement imposed in order to verify his compliance to the terms and conditions of 
APA. At the same time, the taxpayer is not protected from normal and routine checks 
on its transfer prices. Tax administrations should try, therefore, to ensure that APA 
procedures are not unnecessarily intricate and do not demand more from taxpayers 
than is strictly necessary in order to apply the APA.

Problems can appear also when tax administrations abuse of information 
obtained through their verification practices within APA.If a taxpayer withdraws a 
request to conclude an APA or a taxpayer’s request is rejected after analysis of all 
data, any non-factual information provided by the taxpayer in connection with the 
application for APA, such as suggestions for solutions, arguments, opinions, should 
not be considered relevant from any point of view for a verification. Moreover, the 
fact that a taxpayer has applied without success for an APA, this should not be taken 
into account by the tax administration when determining whether an investigation 
should be initiated to that taxpayer or not.

Tax bodies should also guarantee the confidentiality of trade secrets and other 
information and internal documents that have been provided in the APA proceedings. 
In this respect national laws will be applied against the disclosure of information. 
In a bilateral APA treaty partners will be subject to confidentiality requirements, 
preventing public disclosure of confidential data.

• An APA cannot be used by all taxpayers because the procedure can be 
expensive, may require long time, and smaller taxpayers could not afford it. This 
is particularly true if independent experts are also involved. Thus, APA can only be 
helpful in solving large cases of transfer pricing. In addition, the implications an APA 
can have on resources may limit the number of requests that can be processed by tax 
administration.

Even considering the existence of certain guidelines agreed in the OECD, 
specific rules applied by different countries vary significantly, leading to either the risk 
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of double taxation, or to under-taxation. Another way to ease the difficulties arising 
from the application of the ALP was to create the European Forum Joint Transfer 
Pricing (EFJTP). This is an initiative of the European Commission in October 2001, 
which was materialized in July 2002. The Forum consists of one representative of 
the tax administrations of Member States and 10 experts appointed by the business 
community. The Forum consists of one representative of the tax administrations of 
Member States and 10 experts appointed by the business community. It aims to study 
and discuss transfer pricing issues and develop consensus-based, “non legislative” 
pragmatic solutions of reducing the problems arising from the application of 
legislation and different administrative methods in EU countries.

EFJTP’s first tangible result of activity is to apply a Code of Conduct of the 
Arbitration Convention, adopted by the ECOFIN Council in December 2004. More 
important is, however, the Code of Conduct on transfer pricing adopted by the 
Council and Member States in June 2006. It is applicable not only to transactions 
effected, but also to those carried out between a company resident in the EU and a 
related company incorporated in the extra-community space. The Code standardizes 
the documentation provided by taxpayers to justify the prices within the group.

The tax authorities retain the right to request additional documentation, but only 
on concrete and specific issues in tax audits. The requirement that fiscal authorities 
should accept the results of the comparability of prices in other EU countries was 
not possible. However, fiscal authorities are asked not to automatically reject the 
relevance of these results only on the condition that they refer to the situation on 
other countries’ markets.

So far, the results of the Forum are rather mirrored in what concerns <<related 
obstacles>> generated by the national tax administrations’ exigency, namely the 
attenuation costs of compliance with reality’s documentation requirements and 
to penalize excessive transactions in the event of taxpayers’ involuntary lack of 
cooperation. Issues of substance, and clarification concerning the methods used to 
determine the “normal value” or the use of arrangements for “advanced price setting” 
remain unsolved at least for now.

6. Conclusions

Considering the statements mentioned above, we can draw the conclusion that 
the income tax plays an important part both in the country’s economy and in the 
economic agents’ activity and its accounting and analysis, as well as its financial 
results represent a complex study, based on which necessary decisions can be drawn 
on  economic and financial situation  in order to improve unfavorable contexts and 
to create new activities and new facilities in the production area.

In many countries, accounting for deferred taxes is not compulsory for the 
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individual accounts. Given the weight of amounts in the “game” results and financial 
position of an entity can be very different, as the latent fiscal situation is taken or not 
into consideration.

In our country, where accounting is linked to the taxation policy, there were 
not many concerns regarding the treatment of deferred taxes. Although the issue of 
deferred taxes is vaguely emerging in Romanian accounting rules, this problem is 
not yet taken into account, but this is necessary in the preparation of consolidated 
accounts.

Romanian normalizers will take a source of inspiration the international 
accounting standard IAS 12 “Income Taxes”, which brings into question the 
accounting policies concerning the taxation of profits.

The lack of tax harmonization tends to determine a sort of “migration” of 
tax bases from one country to another in search of a more favorable tax regime. 
The lack of tax harmonization leads to a tendency to “migration” of tax bases from 
one country to another in search of a more favorable tax regime. The phenomenon 
has grown given that intra-group transactions have come to represent over 60% of 
economical transactions.

Transfer pricing is a challenging matter for both multinational companies 
and tax administrations when certain tax issues are not harmonized in 2, 3, 4, 
etc. states where the multinational company has headquarters and each state has 
different accounting rules, therefore resulting a different accounting “language”. 
Establishing the market value of intra-group transactions is difficult and challenging 
for all parties involved.

Although experts acknowledge that applying the “arm’s length principle” 
is difficult, this remains the only viable and powerful method of approximation in 
transaction evaluation.

All in all, taxation significantly influences the performance of an entity. The 
fiscal consequences are important determinants of the capital structure, dividends 
distribution, and price calculation within the group.8

Bibliography

1. Gouthierè Bruno, 2007, Les impôts dans les affaires internationales, 7-e 
edition, Edition Francis Lefebvre.

2. Jose M. Calderon, 2005,  European Transfer Pricing Trends at the Crossroads: 
Caught Between Globalization, Tax Competition and EC Law, Intertax.

3. Sijbren Cnossen: Tax policy in the European Union. A review of issues and 
options, 2002.

8  Jose M.Calderon: European Transfer Pricing Trends at the Cross Roads: Caught Between Globalization, Tax 
Competition and EC Law, INTERTAX, 33:3, 2005; p.105

UNIVERS ECONOMICO-FINANCIAR



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(23)/2015226

4. Michael P. Devereux: Taxes in the EU NewMember States and the Location 
of Capital and Profit, Oxford University Centre for Business Taxation,WP 07/03, 
January 2006.

5. Disle Emmanuel, Saraf Jacques, 2009, Gestion Fiscale 2009-2010, Dunod, 
Paris.

6. Cozian Maurice, Deboissy Florence, 2009, Prècis de fiscalité des entreprises 
– 2009/2010, 33-e edition, LexisNexis Litec, Litec Fiscal Collection.

7. Victor Munteanu (coordinator), 2015, Financial Accounts of Enterprises, 
Third Edition revised and enlarged,  Universitara Publishing House, Bucharest.

8. Law 227/2015 concerning Fiscal Code;
9. Law 207/2015 concerning the Fiscal Procedure regarding the Code;
10. Law 31/1990 concerning commercial companies, republished with 

amendments and completions; 
11. Accounting Law no. 82/1990 republished, with subsequent amendments; 
12. O.M.F.P no. 1802/2015 for approval of accounting regulations concerning 

individual financial statements and consolidated financial statements.

“This work was supported by the project “ Interdisciplinary excellence in 
doctoral scientific research in Romania - EXCELLENTIA” co-funded from the 
European Social  Fund through the Development of Human Resources Operational 
Programme 2007-2013, contract no. POSDRU/187/1.5/S/155425.”

UNIVERS ECONOMICO-FINANCIAR



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(23)/2015 227

PRINCIPIUL AUTONOMIEI LOCALE  
ÎN LUMINA CONSTITUŢIEI ROMÂNIEI  
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EUROPEENNE DE L’AUTONOMIE LOCALE
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Rezumat

Conform Constituţiei României, administraţia publică în unităţile 
administrativ-teritoriale se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor 
descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, 
eligibilității autorităţilor administraţiei publice locale, legalității şi al 
consultării cetățenilor în soluționarea problemelor locale de interes deosebit. 
Aplicarea acestor principii nu poate aduce însă atingere caracterului de stat 
naţional, unitar şi indivizibil al României. In plus, principiile de organizare 
ale administraţiei publice în România, reglementate constituțional şi organic, 
au la bază prevederile stabilite prin Carta Europeană a Autonomiei Locale, 
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985

Cuvinte cheie: administrație publică, principii, autonomie locală, colectivități 
locale 

Résumé

Conformément à Constitution de la Roumanie, l’Administration Publique dans 
les unités administratives-territoriales est organisée et fonctionne sur les fondements 
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des principes de la décentralisation, de l’autonomie locale, de la déconcentration 
des services publiques, de l’éligibilité et de la consultation des citoyens pour la 
résoudre des problèmes locales d’intérêt particulièrement. Mais l’application de ces 
principes ne peut pas effleurer le caractère de l’Etat national, unitaire et indivisible 
de la Roumanie. De plus, les principes d’organisation  de l’administration publique 
en Roumanie, règlementées constitutionnelles et organiques, ont comme fondement, 
les prévoyances établies par la Carte Européenne de l’Autonomie Locale, adopte a 
Strasbourg, le 15 octobre 1985.   

Mots-clefs: administration publique, principes, autonomie locale, collectivités 
locales

1. Precizări prealabile referitoare la principiile administrației publice

Principiile fundamentale ce stau la baza statului de drept presupun un 
anume cadru normativ, prin care se realizează organizarea şi funcţionarea 

administraţiei publice şi prin care se stabileşte, în primul rând, sistemul principial-
juridic ce guvernează întreaga administraţie publică.2

Principiile, ca abstractizări sintetice prin care se redau trăsăturile comune, 
generale, proprii unui fenomen sau grupări de fenomene reprezintă un important 
element de cunoaştere a dimensiunilor şi caracterelor administraţiei publice.3

Administraţia publică, acţionând în vederea realizării funcţiilor sale, trebuie 
să prevadă şi să programeze, să organizeze procesul de execuţie, să decidă, dar să şi 
pregătească variante de decizii pentru decidentul politic, să coordoneze procesele de 
execuţie şi, în sfârşit, să controleze întreaga activitate de realizare a valorilor politice 
transpuse în norme juridice; toate acestea constituie un proces administrativ unic, 
între acţiunile administrației existând o riguroasă succesiune şi interacţiune, stabilite 
prin norme juridice.

Rezultă astfel că, în întreaga sa activitate, administraţia publică se subordonează 
normelor juridice, rațiunea existenţei sale fiind organizarea executării şi asigurarea 
înfăptuirii acestora.

Art.1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale defineşte anumiţi 
termeni:

a) activităţi de administraţie social-comunitară – acţiunile  prin care se 
concretizează relaţia autorităţilor administraţiei publice locale cu asociaţiile de 
proprietari de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;

b) aglomerări urbane – asociaţiile de dezvoltare intercomunitară constituite 
pe bază de parteneriat între municipii, altele decât cele prevăzute la lit. j), şi oraşe, 
2 N.Popa, Teoria generală a dreptului, Ed. Actami, Bucureşti, 1996; Ilie lovănaş, Drept administrativ şi elemente 
ale ştiinţei administraţiei, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1977.
3 E. Bălan, Elemente de drept administrativ, Ed. Trei, 1999.
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împreună cu localităţile urbane şi rurale aflate în zona de influenţă;
c) asociaţii de dezvoltare intercomunitară – structurile de cooperare cu 

personalitate juridică, de drept privat, înfiinţate, în condiţiile legii, de unităţile 
administrativ-teritoriale pentru realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de 
interes zonal sau regional ori furnizarea în comun a unor servicii publice;

d) autorităţi deliberative – consiliul local, consiliul judeţean, Consiliul 
General al Municipiului Bucureşti, consiliile locale ale subdiviziunilor administrativ-
teritoriale ale municipiilor;

e) autorităţi executive – primarii comunelor, oraşelor, municipiilor, ai 
subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, primarul general al 
municipiului Bucureşti şi preşedintele consiliului judeţean;

f) consilii locale – consilii comunale, orăşeneşti, municipale şi consiliile 
subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor;

g) organisme prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes 
local sau judeţean – denumire generică ce include: 

1. instituţii publice şi servicii publice înfiinţate şi organizate prin hotărâri 
ale autorităţilor deliberative, denumite în continuare instituţii şi servicii publice de 
interes local sau judeţean;  

2. societăţi comerciale şi regii autonome înfiinţate sau reorganizate prin 
hotărâri ale autorităţilor deliberative, denumite în continuare societăţi comerciale şi 
regii autonome de interes local sau judeţean; 

3. asociaţii de dezvoltare intercomunitară; 
4. furnizori de servicii sociale, de drept public ori privat, care acordă servicii 

sociale în condiţiile prevăzute de lege; 
5. asociaţii, fundaţii şi federaţii recunoscute ca fiind de utilitate publică, în 

condiţiile legii; 
6. operatori de servicii comunitare de utilităţi publice locale sau judeţene;
h) subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor – sectoarele 

municipiului Bucureşti sau alte subdiviziuni ale municipiilor, ale căror delimitare şi 
organizare se fac prin lege;

i) unităţi administrativ-teritoriale – comune, oraşe şi judeţe; în condiţiile legii, 
unele oraşe pot fi declarate municipii;

j) zona metropolitană – asociaţia de dezvoltare intercomunitară constituită pe 
bază de parteneriat între capitala României sau municipiile de rangul I şi unităţile 
administrativ-teritoriale aflate în zona imediată.

În conformitate cu art. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, care reia parţial textul art.120 din Constituţia României, administraţia 
publică în unităţile administrativ-teritoriale se organizează şi funcţionează în temeiul 
principiilor descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, 
eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării 
cetăţenilor însoluţionarea problemelor locale de interes deosebit. Aplicarea acestor 

UNIVERS JURIDIC



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(23)/2015230

principii nu poate aduce însă atingere caracterului de  stat naţional, unitar şi indivizibil 
al României.

Principiile de organizare ale administraţiei publice în România, reglementate 
constituţional şi organic, au la bază prevederile stabilite prin Carta Europeană a 
Autonomiei Locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi adoptată în 
dreptul intern prin Legea nr.199/1997, publicată în Monitorul Oficial, nr. 331 din 
26/11/1997.

2. Aspecte esențiale privind principiul autonomiei locale în lumina 
Constituţiei României şi a Cartei Europene a Autonomiei Locale

Principiul autonomiei locale, formulat expres în Constituţie, dar şi în Legea nr. 
215/2001, republicată în anul 2007, este unul dintre principiile fundamentale pe care 
se bazează administraţia publică locală.

Receptarea corectă a conținutului complex al acestui principiu prezintă o 
importantă semnificaţie pe toate planurile teoretice şi practice, îndemnul la înţelegerea 
cât mai temeinică a componentelor principiului autonomiei locale este motivat şi de 
necesitatea contracarării eventualelor tendinţe, fie spre absolutizare a principiului 
ca atare, până la a-i considera sinonim cu „independenţa” totală a autorităţilor 
administraţiei publice locale, fie cu cerinţa de a pretinde „autoguvernarea” teritorială 
sau punerea în practică a unor alte concepte similare. Un asemenea comportament, 
pus în practică, ar avea drept efect contrapunerea administraţiei publice locale celei 
centrale, aspect care poate fi calificat drept un atentat la puterea executivă a statului, 
cu toate consecinţele pe care le-ar genera.

Drepturile recunoscute autorităţilor administraţiei publice locale nu aduc 
atingere posibilităţii de a recurge la consultarea locuitorilor prin referendum sau prin 
orice altă formă de participare directă a cetățenilor la treburile publice, în condiţiile 
legii.

Ca o consecinţă a aplicării principiului autonomiei locale, autorităţile comunale/
orăşeneşti nu sunt subordonate faţă de vreo autoritate județeană sau centrală. Între 
consiliul local, respectiv primar, pe de o parte, şi consiliul judeţean, pe de altă parte, 
nu este nici un raport de subordonare. Nu există raporturi de subordonare nici între 
consiliul local/primar, pe de o parte, şi prefect, minister, departament central, pe de 
altă parte. În relaţiile cu organele locale, organelor centrale, respectiv judeţene, le 
revin doar următoarele drepturi:

- de a le organiza activitatea;
- de a le da îndrumări obligatorii (dreptul de instruire şi instrucțiune);
- dreptul de a executa controlul general asupra diferitelor activităţi cu caracter 

economico-financiar, juridic, organizatoric, cultural etc. 
- dreptul de a solicita anularea actelor ilegale.
Autonomia locală trebuie deci înţeleasă ca o modalitate de integrare armonioasă 
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a intereselor tuturor colectivităţilor locale cu interesele generale de ordin material, 
teritorial sau juridic ale statului nostru suveran, ca o expresie supremă a caracterului 
naţional, unitar şi independent al statului. Numai pe acest temei, autorităţilor 
locale li se creează condiţiile fireşti administrării şi gestionării treburilor specifice 
colectivităților locale şi numai în măsura în care acţiunile întreprinse de autorităţile 
administrativ-teritoriale corespund ordinii de drept care guvernează societatea, în 
ansamblul său. De aceea, potrivit prevederilor legale, colectivităților locale le sunt 
recunoscute o seamă de drepturi şi obligații în procesul de a administra, prin aleşii săi 
şi prin propriile forţe, dar numai sub controlul jurisdicțional al legalităţii, controlul 
exercitat de autorităţi abilitate ale statului.

O asemenea concepţie este în deplină concordanţă cu reglementările 
internaţionale în materie. Bunăoară, Carta Europeană a Autonomiei Locale consideră 
autonomia locală ca: „Un principiu stabilit prin Constituţie sau prin legile statelor-
părţi, care conferă colectivităţilor locale dreptul şi capacitatea de a rezolva şi 
gestiona, in cadrul legii, o parte importantă din treburile publice”4. Concomitent, se 
recunoaște dreptul oricăruia dintre statele-părţi de a exercita controale administrative 
asupra colectivităților locale şi care au drept obiect legalitatea actelor adoptate de 
autorităţile respective.

În urma adoptării Legii nr. 215/2001, republicată în anul 2007, autonomia 
locală este mai bine definită, în concordanţă cu prevederile Cartei Europene a 
Autonomiei Locale, precizându-se că „autonomia locală este numai administrativă 
şi financiară, fiind exercitată pe baza şi în limitele prevăzute de lege”. Spre deosebire 
de reglementarea anterioară, se mai face precizarea că ea „reprezintă dreptul şi 
capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei publice locale de a soluționa şi 
de a gestiona, în numele şi în interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, 
treburile publice, în condiţiile legii”.

Se mai statuează că: „acest drept se exercită de către consiliile locale şi 
primari, precum şi de către consiliile judeţene, autorităţi ale administraţiei publice 
locale alese prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat” şi se defineşte 
colectivitatea locală ca fiind „totalitatea locuitorilor din unitatea administrativ-
teritorială”.

Autonomia locală conferă autorităţilor administraţiei publice locale dreptul ca, 
în limitele legii, să aibă inițiative în toate domeniile, cu excepţia celor care sunt date, 
în mod expres, în competenţa altor autorități publice.

3. Concluzii

Departe de a avea un caracter pur teoretic, principiul autonomiei locale se 
exprimă prin acţiuni practice, ca urmare a suportului său material. Acesta se constituie 
din patrimoniul propriu al colectivităților locale, pe care îl gestionează, asemenea 
4 Anton Trăilcscu, Drept administrativ. Tratat elementar, Editura „ALL-BECK” 2002, p. 23.
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oricărui proprietar, în condiţiile legii. Astfel, comunităţile (colectivităţile) locale 
deţin în proprietate şi spre administrare clădiri, terenuri, utilaje diverse şi alte bunuri 
materiale, la care se adaugă numeroase mijloace financiare, pe care le utilizează, 
aşa cum spune legea, în interesul populaţiei locale. Patrimoniul fiecărei colectivităţi, 
dezvoltarea şi valorificarea sa cât mai eficientă constituie, de altfel, principala sursă a 
prosperităţii locuitorilor din fiecare unitate administrativ-teritorială.

Pentru realizarea autonomiei locale, autorităţile administraţiei publice din 
comune, oraşe şi judeţe, elaborează şi aprobă bugete de venituri şi cheltuieli, având 
dreptul ca, în condiţiile legii, să instituie şi să perceapă impozite şi taxe locale. În 
acest caz, astfel de reglementări creează cadrul necesar şi concret de manifestare a 
autonomiei locale, în ceea ce priveşte finanțele publice.

Tot o manifestare a acestui principiu o reprezintă şi faptul că autorităţile 
administraţiei publice locale au dreptul ca, în limitele competențelor lor, să coopereze 
şi să se asocieze cu alte autorităţi similare din ţară sau din străinătate, să încheie între 
ele acorduri şi să participe la realizarea unor programe de dezvoltare regională.

Autonomia locală reprezintă atât un drept, cât şi o obligație pentru autorităţile 
reprezentantive ale colectivităţilor locale, care au misiunea de a gestiona şi rezolva 
toate problemele populaţiei din raza lor administrativ-teritorială.

Toate drepturile şi îndatoririle rezultate din conţinutul principiului autonomiei 
locale se exercită în numele colectivităţii locale, ca o consecinţă a împuternicirilor 
date de cei pe care-i reprezintă, cu alte cuvinte, numai pe baza mandatului încredinţat 
de electorat.

În legătură cu modul în care şi-au îndeplinit drepturile şi obligaţiile ce le revin, 
în virtutea principiului autonomiei locale, autorităţile administraţiei publice locale 
răspund, din punct de vedere politic, în faţa celor care le-au ales, iar din punct de 
vedere juridic, în faţa statului.

Îndeplinirea drepturilor şi a obligațiilor autorităţilor administraţiei publice 
locale se face numai în interesul colectivităților pe care le reprezintă.

În acelaşi context, al aplicării principiului autonomiei locale, să mai subliniem 
şi posibilitatea de subdiviziuni administrativ-teritoriale la nivelul municipiilor.

Deocamdată, doar municipiul Bucureşti este divizat în sectoare, dar, datorită 
cadrului legislativ existent, sunt create condiții ca, în funcţie de cerinţele concrete ale 
unor astfel de unităţi administrativ-teritoriale, să se realizeze subdiviziuni, menite să 
contribuie la îmbunătăţirea activităţii în teritoriu.
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CONTROLUL PARLAMENTAR.
FUNDAMENTE TEORETICE

PARLIAMENTARY CONTROL. 
THEORETICAL
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Abstract 

Referring to the basic issue of the political relations between the 
Parliament and the Government, it should be noted that both public authorities 
are given through delegation specialized powers, each with roles, functions 
and specific tasks in the exercise of power. The credentials of delegation of 
power to these two public authorities, however, is different. The Parliament 
has a direct transmission (delegation) of power by the people through 
periodically elections, organized by electoral and democratic procedures and, 
if necessary, regulated by a special law. On the other hand, the Government 
is sworn / appointed by a public authority directly elected by the electorate. 
In parliamentary systems, the government is sworn in by the new elected 
Parliament. In the semi-presidential regimes the government is the expression 
of the sovereign will of the legislature.

Key-words: political relations between the Parliament and the Government, 
democratic procedures, sovereign will, public authority, legislature, delegation of 
powers

I. Surse originare şi doctrinare ale controlului parlamentar

Fundamentele teoretice şi politice propriu-zise ale controlului parlamentar 
au sursele originare în documente constituţionale şi în lucrări clasice de 

filozofie politică, unele dintre ele cu o vechime considerabilă, altele adoptate sau, 
respectiv, publicate pe parcursul evolutiv al constituţionalismului european şi nord 
american. Nu avem în vedere în expunerea de faţă să facem o prezentare exhaustivă 
1  Universitatea din Craiova
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a izvoarelor doctrinare şi instituţionale ale controlului parlamentar şi nici o istorie a 
acestora, deşi tema este incitantă.

Găsim în Declaraţia drepturilor omului şi ale cetăţeanului, adoptată în Franţa 
în august 1789, principiul răspunderii guvernanţilor faţă de popor, astfel încât actele 
puterii legislative şi ale puterii executive să poată fi în orice moment comparate cu 
scopul oricărei instituţii politice. Iată o referire esenţială la raporturile între politic 
şi teoretic, actele puterii legislative şi cele ale puterii executive reflectând interesul 
politic – aşa cum îl concepe majoritatea aflată la putere –, iar „scopul oricărei instituţii 
politice” fiind precizat cu rigoare ştiinţifică în Constituţie.

Două texte distincte din Declaraţie fundamentează dreptul natural al 
cetăţeanului de a-l controla pe guvernant. Articolul 14 din Declaraţie stipulează, astfel, 
că „cetăţenii au dreptul să constate ei înşişi sau prin reprezentanţii lor necesitatea 
contribuţiei publice şi s-o accepte în mod liber, să urmărească destinaţia care i se 
dă, să-i determine cuantumul, bazele, perceperea şi durata”. Alături de acest text de 
principiu, art. 15 din aceeaşi Declaraţie precizează că „societatea are dreptul să ceară 
socoteală oricărui funcţionar public pentru modul în care îşi îndeplineşte funcţia”2.

Se poate afirma cu toată convingerea că filozofia Declaraţiei drepturilor 
omului şi ale cetăţeanului fundamentează drepturile naturale, inalienabile şi sacre 
ale cetăţeanului, a căror ignorare, nesocotire sau dispreţuire „sunt singurele cauze ale 
nefericirii publice şi ale corupţiei guvernelor”3. Declaraţia surprinde aici cu o mare 
putere de evocare spiritul şi ideologia Revoluţiei franceze din 1789, şi anume: lupta 
împotriva regimului despotic, în care nici poporul, nici reprezentanţii săi în Adunarea 
de stări nu aveau la dispoziţie instrumente de control eficiente asupra puterii executive, 
în particular asupra administraţiei regale. Simpla lectură a textelor Declaraţiei arată că 
scopul acesteia constă în schiţarea unei guvernări reprezentative, în care autoritatea 
să emane de la naţiune, iar forţa publică să fie instituită şi exercitată „în avantajul 
tuturor şi nu în folosul personal al acelora cărora le este încredinţată”4. Pentru aceasta, 
însă, era necesar să se instituie principiul responsabilităţii ministeriale, precum şi 
instrumente şi proceduri de control parlamentar asupra membrilor Cabinetului.

Constituţia Franţei din 1791 a preluat din Declaraţia drepturilor omului şi ale 
cetăţeanului principiul responsabilităţii membrilor Cabinetului, precizând în art. 5 
din Titlul III, Capitolul II, Secţiunea IV că „miniştrii sunt responsabili pentru toate 
delictele comise de ei împotriva siguranţei naţionale şi a Constituţiei”. În art. 1 
din prima secţiune a Capitolului III, al aceluiași titlu, se conferă puterii legislative 
competenţa de a urmări în faţa Înaltei Curţi Naţionale pe miniştrii şi agenţii principali 
ai puterii executive culpabili5.

Pentru a evita confuzii conceptuale, ţinem să precizăm că responsabilitatea 
2  S. Rials, Declaraţia drepturilor omului şi ale cetăţeanului, Ed. Polirom, Iaşi, 2002, p. 16.
3  Preambulul Declaraţiei drepturilor omului şi ale cetăţeanului, în J. Godechot, Les constitutions de la France 
depuis 1789, Flammarion, Paris, 1995, p. 33.
4  Art. 12 din Declaraţia drepturilor omului şi ale cetăţeanului.
5  J. Godechot, op. cit., p. 50-51.
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ministerială este distinctă de formele de exercitare a controlului parlamentar, deşi 
între cele două categorii teoretice există unele interferenţe datorită unui alt concept, 
şi  anume cel al „responsabilităţii Guvernului”6.

Instituţia responsabilităţii ministeriale este de origine britanică, fiind formal 
recunoscută şi instituţionalizată în proceduri solemne în secolul al XVII-lea, potrivit 
principiului că miniştrii Regelui trebuie „să fie agreaţi de Parlament”7. Dacă instituţia 
juridică a responsabilităţii ministeriale s-a impus definitiv în secolul al XVII-lea, 
trebuie menţionat că primele cazuri de acuzare a unui membru al administraţiei 
regale britanice datează din timpul regelui Edward al II-lea (1327-1377)8. Aşa cum 
s-a subliniat cu o fină observaţie în doctrina administrativă românească, răspunderea 
politică a guvernului intervine pe terenul „răului înfăptuit”, ea presupune, din acest 
motiv, declanşarea unei proceduri speciale şi se concretizează în final într-o sancţiune 
constituţională9. Este de natura regimului parlamentar ca mijloacele de control să 
se refere la acte ale guvernului pe care acesta să le fi înfăptuit deja, sau la politici 
publice la care guvernul s-a angajat fie prin programul de guvernare, fie printr-o 
declaraţie specială10.

În Declaraţia de independenţă a celor 13 colonii britanice din America de 
Nord, semnată la 4 iulie 1776, este proclamat un alt principiu originar al controlului 
parlamentar: „Oamenii instituie Guverne care îşi derivă dreptele lor puteri din 
consimţământul celor guvernaţi”11. Declaraţia drepturilor statului Virginia, 
adoptată în iunie 1776, este mai precisă decât Declaraţia de independenţă, sub 
aspectul răspunderii celor ce exercită funcţii publice faţă de popor. Articolul II 
din documentul menţionat precizează că „întreaga autoritate aparţine Poporului şi, 
drept urmare, emană de la el; Magistraţii – termen general care cuprinde în sfera 
sa atât reprezentanţii aleşi, cât şi membrii puterii executive care îndeplinesc funcţii 
publice [n.n.] – sunt Mandatarii săi, slujbaşii săi, sunt răspunzători în faţa lui în toate 
situaţiile”12. Principiul răspunderii faţă de popor îl găsim şi în Declaraţia drepturilor 
locuitorilor statului Pennsylvania, care în art. IV prevede că „toţi oficialii Guvernului 
purtători de autoritate, fie ea legislativă sau executivă, sunt mandatarii şi servitorii săi 
(ai poporului, n.n.) şi sunt responsabili înaintea lui în toate situaţiile”13.
6  Responsabilitatea (politică) a Guvernului presupune, în regimurile parlamentare, obligaţia acestuia de a demis-
iona în cazul în care pierde încrederea Adunării reprezentative. A se vedea G. Hermet, B. Badie, P. Birnbaum, Ph. 
Braud, Dictionnaire de la science politique et des institutions politiques, Armand Colin, Paris, 2000, p. 255; O. Du-
hamel, Y. Meny, Dictionnaire constitutionnel, PUF, Paris, 1992, p. 927-929; M. Block, Petit dictionnaire politiques 
et social, Perrin et Cie, Libraires – Editeurs, Paris, 1896, p. 682.
7  C. G. Dissescu, Dreptul constituţional, Ed. Librăriei SOCEC&Co, Bucureşti, 1915, p. 241; E. Glasson, Histoire 
du droit et des institution politiques, civiles et judiciares de l’Angleterre, vol. 5, A. Durand, Pedone/Lauriel, Edi-
teurs, Paris, 1883, p. 428.
8  A. Teodorescu, Tratat de drept administrativ, vol. 2, Institutul de Arte Grafice E. Mârvan, Bucureşti, 1935, p. 
120-121.
9  A. Iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol. 2, Ed. All Beck, Bucureşti, 2001, p. 413.
10  A se vedea şi A. Hauriou, Droit constituional et institutios politiques, Montchrestien, Paris, 1968, p. 798.
11  S. Rials, op. cit., p. 368.
12  Ibidem, p. 373.
13  Ibidem, p. 376.
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Cele două texte ale Declaraţiei drepturilor omului şi ale cetăţeanului la care 

ne-am referit, ca şi principiul constituţional enunţat în Declaraţia de independenţă 
a Statelor Unite, precum şi principiul răspunderii magistraţilor în faţa poporului, 
stipulat în Declaraţiile de drepturi ale fostelor colonii britanice îşi au sursele 
teoretice în filozofia politică europeană din secolele XVII şi XVIII. Ele reflectă 
idealurile Comunelor britanice şi ale iluminismului francez exprimate în lupta 
acestora împotriva absolutismului monarhic şi care au fost formulate, între alţii, de 
gânditori precum John Locke, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, John Stuart 
Mill, Tocqueville, Edmund Burke şi alţii. John Locke este printre primii autori care 
fundamentează principiul răspunderii puterii executive faţă de adunarea legislativă14.

Montesquieu fundamentează acelaşi principiu al răspunderii puterii executive 
în faţa puterii legislative pentru modul în care aplică legile adoptate de Parlament15. 
Una dintre tezele fundamentale formulate de Rousseau în Contractul social este 
echilibrul între puterea guvernământului (statului) şi puterea suveranului (poporului), 
acesta având dreptul să-şi controleze magistraţii şi chiar să-i destituie. Aceeaşi 
concepţie o găsim în lucrările lui John Stuart Mill, care susţinea că naţiunea  îşi poate 
destitui conducătorii de care nu este mulţumită16.

2. Trăsăturile şi esenţa raporturilor politice între Parlament şi Guvern în 
sistemul constituţional românesc actual

Dacă vom analiza cu atenţie orice sistem de guvernare vom ajunge la trei 
concluzii principale:

a) guvernământul se întemeiază pe consimţământul liber exprimat de popor 
prin proceduri democratice şi la care se recurge periodic;

b) parlamentele exprimă voinţa suverană a poporului delegată vremelnic 
membrilor corpurilor reprezentative;

c) puterea executivă îşi asumă în regimurile parlamentare, răspunderea politică 
în faţa adunărilor legislative.

Potrivit primei concluzii, poporul îşi desemnează prin vot universal exprimat 
periodic reprezentanţii în forurile legislative, iar acestea la rândul lor acordă, în 
regimurile parlamentare, votul de încredere membrilor Cabinetului. Potrivit celei de a 
treia concluzii, guvernele răspund politic în faţa Adunărilor legiuitoare pentru modul 
14  „Atunci când membrii legislativului au încredinţat altcuiva puterea de a executa legile pe care ei le-au făcut – 
spune John Locke – acestora le-a rămas totuşi posibilitatea de a recăpăta puterea, atunci când au un temei pentru 
aceasta, şi de a pedepsi orice rea administrare a legilor” (J.  Locke, Al doilea tratat despre cârmuire. Scrisoare despre 
toleranţă, Ed. Nemira, Bucureşti, 1999, p. 149).
15  Într-un stat liber, spune Montesquieu, puterea legislativă „are dreptul şi trebuie să aibă împuternicirea de a 
examina în ce chip au fost puse în aplicare legile pe care le-a făcut ea” (Montesquieu, Despre spiritul legilor, Ed. 
Ştiinţifică, Bucureşti, 1964, p. 202).
16  „Conducătorii să fie efectiv răspunzători în faţa naţiunii, să poată fi prompt destituiţi de ea, şi atunci naţiunea îşi 
poate permite să le încredinţeze puterea, putând ea însăşi dicta felul în care urmează să fie folosită această putere. 
Puterea conducătorilor  nu este nimic altceva decât puterea naţiunii înseşi, putere concentrată şi adusă la o formă 
potrivită pentru a putea fi exercitată” (J. S. Mill, Despre libertate, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1994, p. 9).
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în care exercită conducerea generală a administraţiei publice. În sfera controlului 
parlamentar intră atât activitatea politică a Guvernului, cât şi cea administrativă 
desfăşurată de acesta.

Cele trei concluzii enunţate sunt, de altfel, şi fundamente politice ale controlului 
parlamentar exercitat de membrii Adunărilor reprezentative asupra puterii executive, 
care decurg din calitatea poporului de a fi titular suveran al puterii. Adunările 
legislative îşi legitimează, din punct de vedere politic, controlul parlamentar, în 
temeiul principiului constituţional al suveranităţii poporului. Articolul 61 alin. (1) din 
Constituţia României precizează, în acest sens, că „Parlamentul este organul suprem 
reprezentativ al poporului român”. Un alt text constituţional, şi anume art. 69 alin. 
(1) dezvoltă principiul enunţat, stipulând că „în exercitarea mandatului, deputaţii şi 
senatorii sunt în serviciul poporului”.

Întrucât Parlamentul, este potrivit art. 61 alin. (1) din Constituţie, organul 
reprezentativ suprem al poporului român, se poate pune problema dacă controlul 
parlamentar este general sau restrâns la anumite domenii, sau dacă în sfera activităţii 
de control sunt cuprinse toate autorităţile publice, organizaţiile sociale ori numai 
o parte dintre acestea. În acest caz, se pune o altă problemă: care este criteriul 
constituţional al selectării autorităţilor publice şi organizaţiilor sociale care pot fi 
controlate.

În literatura de specialitate s-a învederat că, în principiu, controlul parlamentar 
se referă la întreaga activitate statală şi la toate autorităţile publice, opinie, desigur, 
corectă în fond17. Într-adevăr, fiind o autoritate publică legitimă electoral, Parlamentul 
sau Camerele legislative au vocaţia exercitării unui control general în numele şi 
ca reprezentant suprem al poporului român. Practic, însă, controlul parlamentar a 
fost până în prezent specializat şi restrâns la organismele care fac parte din puterea 
executivă.

Sfera controlului exercitat de Parlament asupra autorităţilor administraţiei 
publice, inclusiv a ministerelor şi a Guvernului poate fi extrem de divers, începând 
cu modul în care se execută bugetul alocat fiecărei autorităţi publice în parte şi 
terminând cu procedurile de control prevăzute în Constituţie. Ar fi o eroare politică 
dacă opoziţia s-ar limita la procedurile de control prevăzute în constituţie. Practic, 
orice acte juridice şi fapte administrative ale autorităţilor administraţiei publice pot 
intra în sfera controlului parlamentar, anchetele parlamentare fiind, după părerea 
noastră, instrumentul cel mai legitim şi eficient.

Orice analiză privind fundamentele şi esenţa raporturilor politice între Parlament 
şi Guvern şi pe un plan mai larg între puterea legislativă şi administraţia publică trebuie 
să pornească de la două principii de bază ale guvernării democratice: suveranitatea 
forului legislativ şi principiul reprezentării. Suveranitatea Parlamentului s-a conturat, 
ca idee şi, ulterior, ca principiu şi realitate politică, într-un proces istoric îndelungat, 
identificabil şi cuantificabil în fiecare stat pe parcursul evoluţiei sale politice, de la 
17  M. Constantinescu, I. Muraru, Drept parlamentar, Ed. Gramar, Bucureşti, 1994, p. 147.
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primele înjghebări instituţionale – când, este adevărat, nu se putea vorbi încă despre 
Parlament şi Guvern –, până în prezent. Suveranitatea Parlamentului trebuie înţeleasă, 
însă, în termenii mandatului care i-a fost conferit vremelnic şi sub condiţie de către 
popor – adevăratul deţinător suveran al puterii politice. Suveranitatea şi supremaţia 
Parlamentului faţă de celelalte autorităţi statale nu sunt deţinute de acesta în nume 
propriu, ci în numele şi sub controlul poporului în calitatea sa de titular suveran al 
puterii. De aceea se spune, pe drept cuvânt, că Parlamentul deliberează în numele 
poporului, pentru popor şi sub controlul poporului. Într-un stat constituit, care se 
sprijină pe propriul său fundament şi acţionează conform propriei sale naturi (adică 
pentru conservarea comunităţii), spunea John Locke, nu poate exista decât o singură 
putere supremă, cea legislativă, căreia i se subordonează şi trebuie să i se subordoneze 
toate celelalte puteri18. Importanţa pe care Locke o acorda Parlamentului englez din 
vremea sa, răspundea unei cerinţe sociale reclamată ideologic, politic şi chiar militar 
de către burghezie, şi anume aceea ca legislativul să fie „ales şi numit de popor”. 
Numai în aceste condiţii, legea putea să rezulte din „consimţământul societăţii”19.  
Supremaţia Parlamentului rezidă în dreptul exclusiv al acestuia de a „face legi” 
obligatorii pentru toate celelalte autorităţi statale şi pentru fiecare cetăţean, indiferent 
de statutul şi condiţia socială ale acestuia. Niciun alt organism nu mai este îndrituit 
să legifereze, întrucât nu rezultă din consimţământul celor guvernaţi. Ca atare, un 
astfel de organism poate dobândi doar capacitatea şi autoritatea de a emite norme de 
drept secundum legem, acestea trebuind să fie conforme literei şi spiritului legilor 
votate de Parlament, care au rolul şi funcţiile sociale ale unor norme de reglementare 
primare. La rândul său, puterea executivă este şi ea supremă în domeniul său de 
activitate, în sensul că îi revine în mod exclusiv capacitatea, autoritatea şi forţa de a 
pune în aplicare legile votate de forul legislativ. În această concepţie – fundamentată 
magistral de Locke, între alţii –, Guvernul apare pe poziţia „executorului suprem 
al legii”. Nicio altă autoritate publică nu mai poate revendica dreptul de a pune în 
aplicare o lege adoptată de forul legislativ.

Cât priveşte raporturile între Legislativ şi Executiv, filozoful englez a conceput 
puterea executivă ca fiind evident subordonată puterii legislative şi răspunzătoare 
faţă de aceasta. În plus, puterea executivă putea fi schimbată.

Locke fundamentează ideea potrivit căreia responsabilitatea Guvernului faţă 
de Parlament rezultă în mod logic din faptul că puterea executivă este subordonată 
puterii legislative. În concepţia lui Locke, însă, nu Parlamentul sancţionează Guvernul 
care ar refuza să se subordoneze forului legislativ, ci membrii comunităţii, aceeaşi 
care au desemnat membrii Parlamentului şi au consimţit ca acesta să adopte legi. 
Locke nu prezintă concret formele în care Executivul răspunde în faţa Parlamentului, 
enunţând doar principiul răspunderii ca atare. În schimb, Locke explică legitimitatea 
subordonării tuturor puterilor faţă de Legislativ, prin faptul că toate acestea izvorăsc 

18  John Locke, op. cit., p. 146.
19  Ibidem, p. 135.
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din voinţa sa supremă20. 

În linii generale, în jurul acestui model de raporturi între Legislativ şi Executiv 
– întâlnit, de altfel, şi la alţi autori –, s-au conturat raporturile instituţionale între 
cele două puteri ale statului, precum şi între acestea şi restul societăţii, formele 
şi amplitudinea lor depinzând în practică, de trăsăturile regimurilor politice: 
parlamentare, prezidenţiale şi semiprezidenţiale. 

Trebuie adăugat că înţelegerea oricărei instituţii juridice, în general, şi a 
celor aparţinând dreptului constituţional, în special, nu este pe deplin posibilă 
fără cunoaşterea corectă a locului şi rolului tuturor acestora în sistemul de drept. 
În plus, instituţiile juridice componente ale dreptului constituţional depăşesc prin 
amploarea aplicării lor sfera strict juridică, intersectându-se cu norme, interese şi 
valori politice. Se poate spune că instituţiile juridice menţionate interesează nu numai 
raporturi sociale de tip juridic, ci şi raporturi politice, în care actorii se află pe terenul 
competiţiei pentru dobândirea şi exercitarea puterii, situându-se, astfel, pe poziţii de 
adversitate politică, specifică pluralismului instituţionalizat într-un stat de drept.

Revenind la problematica trăsăturilor şi a esenţei raporturilor politice între 
Parlament şi Guvern, trebuie menţionat că celor două autorităţi publice li se transmit 
prin delegaţie prerogative de putere specializată, fiecare dintre ele având roluri, 
funcţii şi atribuţii precise în procesul de exercitare a puterii. Caracterul delegării 
prerogativelor de putere către cele două autorităţi publice este, însă, diferit. Parlamentul 
beneficiază de o transmitere directă (delegare) a puterii de către popor prin scrutin 
electoral organizat periodic şi desfăşurat prin proceduri electorale democratice, 
supuse, la nevoie, unui contencios electoral reglementat strict prin lege specială. 
La rândul său, Guvernul este învestit/numit de o autoritate publică aleasă în mod 
direct de către corpul electoral. În regimurile parlamentare, Guvernul este învestit 
în funcţie de către noul Parlament ales. Practic, şi în regimurile semiprezidenţiale, 
Guvernul este expresia voinţei suverane a forului legislativ.

Din modalităţile generale de delegare a puterii către Guvern în cele două tipuri 
de sisteme politice – parlamentar şi semiprezidenţial –, decurge o regulă de principiu 
în ceea ce priveşte învestirea Guvernului şi anume că acesta trebuie să dobândească 
încrederea şi să fie susţinut, pe întreaga durată a mandatului său, de acele organisme 
sau autorităţi publice, cu legitimitatea electorală cea mai mare. Numai în felul acesta, 
poporul acceptă Guvernul şi îl consideră rezultat din voinţa sa suverană exprimată 
prin reprezentanţii săi aleşi în mod democratic. Rezultă, în plus, concluzia că 
autoritatea publică cu rol hotărâtor în formarea Guvernului este singura abilitată să-i 
retragă încrederea, dar numai prin proceduri democratice, prestabilite şi convenite de 
popor direct sau indirect printr-un act cu valoare constituţională.

Dacă Parlamentul beneficiază de o reprezentativitate directă, rezultat al 
scrutinului direct, Guvernul deţine o reprezentativitate mediată de voinţa autorităţii 
publice care are rolul hotărâtor în învestirea sa. De remarcat este, însă, faptul că 
20  Ibidem, p. 147.
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Parlamentul nu stabileşte sfera de atribuţii ce revin Guvernului, acestea fiind 
prevăzute în Constituţie. De altfel, în constituţie sunt precizate cu limpezime atât 
funcţiile şi atribuţiile ce revin Parlamentului, cât şi cele ale Guvernului, inclusiv 
cadrul de limitare a puterii acestora, dincolo de care, acestea devin tiranice în raport 
cu poporul.

Reprezentativitatea şi legitimitatea Guvernului depind, în afara respectării 
procedurilor solemne de învestire a sa, de gradul de reprezentativitate şi legitimitate de 
care se bucură echipa guvernamentală din partea Parlamentului şi, fireşte, din partea 
populaţiei. Se cuvine remarcat faptul că pentru legitimitatea formală a Guvernului, 
nu este relevantă încrederea de care se bucură acesta din partea poporului. Un Guvern 
nepopular, sprijinit, însă, în continuare de majoritatea parlamentară care l-a învestit, 
se poate menţine la putere fără dificultăţi majore, având posibilitatea să-şi înfăptuiască 
programul de guvernare, în ciuda rezistenţei opoziţiei din Parlament. Logica 
majorităţii parlamentare este de natură să denatureze, chiar, ideea de răspundere 
politică a Guvernului în situaţiile ipotetice în care ar fi de notorietate publică eşecul 
acestuia în transpunerea eficientă pentru populaţie a propriului program de guvernare. 
Un astfel de Guvern, cu miniştri incompetenţi sau corupţi poate fi menţinut la putere 
dacă este susţinut în continuare de majoritatea parlamentară. În acest caz, însă, va 
pierde majoritatea parlamentară în faţa electoratului la următoarele alegeri generale.

În analiza politică a raporturilor existente între majoritatea parlamentară şi 
Guvern nu ar trebui ignorată responsabilitatea morală pe care şi-o asumă majoritatea 
parlamentară care acordă votul de încredere Guvernului şi susţine pe parcursul 
legislaturii obiectivele şi deciziile Guvernului în materie legislativă sau în alte 
domenii de interes public. Majoritatea parlamentară ar trebui să-şi asume şi eşecul 
guvernării, pe care a cauţionat-o prin votul său de încredere, inclusiv prin respingerea 
moţiunilor de cenzură iniţiate de opoziţie şi aprobarea proiectelor de lege transmise 
Parlamentului.

Stabilitatea Guvernului depinde de ponderea majorităţii parlamentare în 
raport cu opoziţia şi de menţinerea ca atare a majorităţii respective. În condiţiile unei 
majorităţi solide, durabile şi stabile, Guvernul se află practic la adăpost împotriva 
oricărei iniţiative din partea opoziţiei, de promovare a unei moţiuni de cenzură. 

Susţinerea politică a Guvernului de către majoritatea parlamentară presupune, 
de la sine, şi sprijinul acordat de aceasta oricărui membru al echipei guvernamentale. 
Sprijinul acordat miniştrilor este exprimat printr-o multitudine de forme şi proceduri 
parlamentare, inclusiv prin susţinerea de către parlamentarii majorităţii a proiectelor 
de lege iniţiate de aceştia. În mod corespunzător, refuzul majorităţii parlamentare de 
a aproba prin vot proiectele de lege prezentate de Guvern sau, după caz, susţinute de 
ministrul iniţiator, echivalează cel puţin cu diminuarea încrederii Parlamentului în 
Guvern, respectiv a încrederii faţă de unul dintre membrii acestuia. Tocmai de aceea, 
Constituţia permite angajarea răspunderii Guvernului, între altele, pentru un proiect 
de lege.



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(23)/2015242

UNIVERS JURIDIC
Apare astfel evident, că orice Guvern se află la latitudinea majorităţii 

parlamentare care i-a acordat votul de încredere la începutul legislaturii, existenţa 
sa depinzând exclusiv de susţinerea acordată de forul legislativ. Referitor la aceste 
raporturi exclusiv politice între Parlament şi Guvern, trebuie adăugat că forul legislativ 
nu poate acţiona discreţionar – deşi nicio autoritate publică nu îl poate împiedica să 
devină arbitrar –, răsturnând în mod succesiv Guvernele cărora le-a acordat iniţial 
încrederea sa. O asemenea conduită a majorităţii parlamentare – pentru că numai 
aceasta este răspunzătoare pentru susţinerea echipei ministeriale – ar putea conduce 
lesne la instabilitate politică ale cărei efecte negative le-ar suporta întreaga societate.

Un alt aspect care ar trebui lămurit se referă la raporturile Preşedintelui 
României cu Guvernul, din perspectiva răspunderii acestuia. Constituţia este cât se 
poate de clară în acest sens: Guvernul şi membrii săi răspund politic numai în faţa 
Parlamentului, deşi în procedura sa de desemnare participă şi şeful statului, al cărui 
rol este precizat în art. 103 şi art. 85 din Constituţie. Întrucât actul numirii Guvernului 
de către Preşedintele republicii este condiţionat de acordarea votului de încredere 
din partea Parlamentului, socotim, alături de alţi autori, că răspunderea politică a 
Guvernului se angajează exclusiv faţă de Parlament. Nici atribuţia şefului statului de 
a numi, la propunerea primului-ministru, a unor miniştri, în caz de remaniere, nu îi 
face pe aceştia responsabili politic în faţa acestuia.

Prin votul de încredere acordat Guvernului, Parlamentul îi stabileşte un 
mandat general al cărui conţinut rezidă în programul de guvernare şi a cărui 
înfăptuire eficientă, cu efecte benefice pentru naţiune este asigurată de calităţile şi 
pregătirea profesională ale miniştrilor care figurează pe lista Guvernului prezentată 
Parlamentului de către candidatul pentru funcţia de prim-ministru. Mandatul 
Guvernului are un caracter general, Constituţia precizând doar, în art. 102 alin. 
(1), că Guvernul, potrivit programului său de guvernare acceptat de Parlament, 
asigură realizarea politicii interne şi externe a ţării şi exercită conducerea generală 
a administraţiei publice. Conţinutul propriu-zis al mandatului este stabilit de fiecare 
Guvern învestit de Parlament şi numit de Preşedintele României. În mod logic, 
responsabilitatea Guvernului este angajată pentru neîndeplinirea mandatului primit 
din partea Parlamentului.

Textul cuprins în art. 109 alin. (1) din Constituţie constituie temeiul legal 
pentru funcţia de control parlamentar, în afara acestuia Parlamentul neavând decât 
o justificare politică pentru a verifica modul în care Guvernul acţionează în vederea 
înfăptuirii programului său de guvernare, bazată pe faptul că i-a acordat în numele 
naţiunii votul de încredere.

Punctul forte al raporturilor politice existente între Parlament şi Guvern, 
mai precis între acesta din urmă şi majoritatea parlamentară care îl susţine, este 
menţinerea ponderii acesteia în ansamblul tuturor mandatelor parlamentare. Acest 
lucru este posibil prin două modalităţi principale şi anume, prin impunerea şi 
respectarea unei discipline de vot stricte în cadrul grupului/grupurilor parlamentare 
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majoritare şi prin interdicţia migraţiei parlamentare. Cum aceasta din urmă nu poate 
fi, în principiu, interzisă, disciplina de partid capătă o importanţă relevantă pentru 
stabilitatea guvernamentală, în condiţiile în care Guvernul ştie pe ce număr de voturi 
se poate baza, mai ales în ipoteza în care este ameninţat de o moţiune de cenzură 
depusă de partidele parlamentare aflate în opoziţie. Iată cum pe traseul raporturilor 
politice instituţionalizate constituţional, intervin partidele politice parlamentare, care 
practic fac ca principiul separaţiei şi colaborării puterilor în stat să capete în realitate 
trăsături aparte, nesesizate şi neincluse în textele constituţionale.

În prezent, partidele politice sunt cele care declanşează, de fapt, mecanismele 
de exercitare a puterii politice şi le influenţează în mod hotărâtor. Investirea unui 
Guvern şi retragerea încrederii în acesta, rămân în ultimă instanţă acte cu caracter 
politic ale partidelor, înfăptuite prin mecanisme constituţionale şi regulamentare 
aflate la îndemâna grupurilor parlamentare. Privit din această perspectivă, oferită de 
viaţa politică reală, principiul separaţiei şi echilibrului puterilor statului este practic 
confiscat de partidele politice şi utilizat în interesul acestora. Raționamentul poate 
merge mai departe, putându-se argumenta că statul poate fi confiscat de un partid 
dominant prin ponderea pe care acesta o deţine în Parlament şi Guvern şi utilizat în 
interesul acestuia, şi nu al naţiunii.

Acesta este motivul, de altfel, al instituţionalizării opoziţiei parlamentare 
şi al asigurării dreptului acesteia de a critica nu numai Guvernul, ci şi majoritatea 
parlamentară aflată la putere şi care susţine un guvern controlat direct şi abuziv de 
un partid politic sau de o coaliţie de guvernare. La stabilirea contractului social prin 
adoptarea unei constituţii noi, când este de presupus că cel puţin enunţiativ partidele 
politice cu reprezentare în Adunarea Constituantă sunt mai deschise şi mai generoase 
în raporturile cu naţiunea, este necesar şi posibil să se prevadă modalităţi şi proceduri 
democratice de control parlamentar, şi instrumente garantate constituţional, prin care 
opoziţia să aibă posibilitatea să critice guvernul şi majoritatea parlamentară.

Motivarea controlului politic exercitat asupra Guvernului poate fi analizată 
cel puţin pe două planuri, ambele izvorâte din suveranitatea Parlamentului. Pe de-o 
parte, Parlamentul, învestind Guvernul în numele poporului şi în beneficiul acestuia, 
este pe deplin îndreptăţit să-i controleze pe miniştri în solidar sau pe fiecare dintre 
ei, alături de celelalte autorităţi ale administraţiei publice, pentru a constata, în 
final, dacă echipa guvernamentală şi-a respectat programul şi obiectivele acceptate 
de Parlament. Pe de altă parte şi în temeiul aceluiaşi principiu al suveranităţii sale 
şi a plenitudinii funcţiei sale legislative, Parlamentul este îndreptăţit să verifice 
modul în care Guvernul îi pune în executare legile pe care le-a adoptat. Mai mult 
chiar, Parlamentul este un cenzor al programului legislativ al Guvernului, având 
la dispoziţie un ansamblu larg de modalităţi constituţionale şi regulamentare de 
dezbatere şi verificare a conţinutului proiectelor de lege transmise de Guvern forului 
legislativ. În felul acesta, Parlamentul evaluează în mod direct politica, obiectivele 
şi priorităţile legislative ale Guvernului având posibilitatea, după caz, să le modifice 
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sau, chiar, să le respingă. Parlamentul este, totodată, primul filtru pentru proiectele de 
lege care s-ar abate de la principiile şi dispoziţiile cuprinse în Constituţie, putând să 
le modifice pentru a le restabili conformitatea cu dispoziţiile constituţionale. Într-un 
regim parlamentar Guvernul nu poate răspunde politic decât în faţa Parlamentului, 
pentru că numai acesta îi poate acorda votul de încredere, conferindu-i, pe această 
cale, nu numai reprezentativitate, ci şi legitimitate, menţinută atâta timp cât Guvernul 
se bucură de sprijinul majorităţii parlamentare.

În concluzie, se poate afirma că, la baza raporturilor constituţionale între 
Parlament şi Guvern, se află principiul suveranităţii naţionale şi cel al reprezentării, 
prin intermediul cărora poporul, ca deţinător suveran al puterii politice, o încredinţează 
Parlamentului, căruia îi deleagă, totodată, autoritatea de a forma/numi Guvernul. 
Legitimitatea acestuia rezidă în legitimitatea electorală a corpului legislativ. Ca o 
consecinţă a primirii din partea Parlamentului a votului de încredere, Guvernul îşi 
asumă o răspundere politică directă şi colectivă faţă de Parlament, acesta având 
dreptul legitim de a-l dezînvesti din funcţie şi, totodată, de a controla pe fiecare 
ministru în parte pentru modul în care transpune în ministerul sau departamentul pe 
care îl conduce programul de guvernare.

3. Răspunderea politică solidară a Guvernului şi a membrilor săi în faţa 
Parlamentului

Temeiul constituţional al răspunderii politice a Guvernului în întregul său 
în faţa forului legislativ este art. 109 alin. (1) din Constituţie. Textul respectiv 
prevede că Guvernul răspunde politic numai în faţa Parlamentului pentru întreaga sa 
activitate. Fiecare membru al Guvernului răspunde politic solidar cu ceilalţi membri 
pentru activitatea Guvernului şi pentru actele acestuia. În ceea ce priveşte calificarea 
răspunderii Guvernului ca fiind politică, trebuie avut în vedere, după părerea noastră, 
caracterul mandatului primit in corpore de Guvern. Este vorba de un mandat politic 
– concretizarea unor raporturi politice între Legislativ şi Executiv, instituţionalizate, 
însă, prin instrumente juridice pentru a căpăta consistenţă şi a produce drepturi şi 
obligaţii pentru ambele puteri ale statului. Guvernul este legat politic de Parlament, 
cele două autorităţi publice datorându-şi existenţa, rolul şi funcţiile concrete 
exprimării unui vot politic dat de către corpul electoral. 

Primind un mandat politic din partea Parlamentului, Guvernul răspunde 
politic pentru modul în care îl exercită. Cum ideea de răspundere presupune de la 
sine o culpă şi, în mod corespunzător o sancţiune, se poate pune problema pentru 
ce culpă răspunde Guvernul. Dacă avem în vedere că mandatul politic acordat de 
Parlament are caracter general şi că acesta urmează să se concretizeze în acte, fapte 
administrative ş.a.m.d., culpa ce poate fi imputată Guvernului se raportează în mod 
logic la un anumit act emis, sau pe care Guvernul a omis sau refuzat să-l adopte, ori, 
după caz, la rezultatele negative ale guvernării pe o perioadă mai îndelungată. Dacă 
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Parlamentul constată culpa Guvernului, în mod natural se impune sancţionarea sa, 
dar într-o formă instituţionalizată juridic şi potrivit unei proceduri legale prestabilite. 

Nu se poate pune problema unei sancţiuni politice pure, deoarece tot ceea ce 
întreprinde Guvernul ulterior învestirii sale politice – şi aceasta exprimată printr-un 
instrument juridic (hotărârea Parlamentului de acordare a votului de încredere) – se 
situează în plan juridic, concret, în adoptarea unor acte juridice sau în îndeplinirea 
unor fapte administrative. Evident, culpa ce ar putea fi imputată Guvernului ar avea 
pe lângă grave consecinţe juridice şi urmări politice. Activitatea de guvernare, care 
are un caracter politico-juridic, este atât de diversă, încât este posibil, într-un caz 
ipotetic, ca un ministru, sau întregul Guvern să se facă vinovat nu de neîndeplinirea 
unor obligaţii strict juridice, ci, de pildă, de atitudine potrivnică interesului general.

Într-o asemenea ipoteză deşi culpa nu este eminamente juridică, sancţiunea ar 
putea avea acest caracter. Într-un asemenea caz ipotetic, Parlamentul poate aproba 
o moţiune de cenzură, care prin natura sa este un act juridic, deşi, este incontestabil 
că produce şi efecte politice majore. În studiul de faţă, nu avem, însă, în vedere 
răspunderea juridică a membrilor Guvernului, care poate fi penală, civilă sau 
administrativă.

Fără îndoială, există un prag de separare între răspunderea eminamente 
politică şi cea juridică. Cât priveşte aceasta din urmă, situaţia este foarte clară. Dacă 
printr-un act semnat de un ministru se aduc prejudicii, se încalcă drepturi ocrotite 
de constituţie sau de o lege specială, ministrul urmează să fie acţionat în justiţie şi, 
în caz de vinovăţie dovedită prin hotărârea definitivă şi irevocabilă a unei instanţe 
judecătoreşti, va răspunde, după caz, penal, civil sau administrativ.

Dacă ministrul în cauză se face vinovat de fapte sau acte având o conotaţie 
strict politică, fără să încalce o normă juridică, îşi va asuma o răspundere politică, 
dar numai dacă majoritatea parlamentară îi va reţine culpa ca atare. Într-o asemenea 
ipoteză, Parlamentul va avea la dispoziţie procedura regulamentară de dezbatere 
a unei interpelări sau de aprobare a unei moţiuni simple – fără efecte juridice –, 
sau a unei moţiuni de cenzură, care, odată aprobată, are ca efect juridic demiterea 
Guvernului.

În doctrina de specialitate, s-a susţinut cu argumente pertinente că răspunderea 
politică a Guvernului şi a membrilor acestuia ar trebui să fie înţeleasă ca o formă de 
răspundere juridică aparţinând dreptului constituţional şi dreptului administrativ21. 

Caracterul solidar al răspunderii politice a Guvernului se întemeiază pe 
acceptarea în bloc a listei membrilor acestuia de către Parlament. Acesta este motivul 
pentru care Guvernul trebuie demis dacă forul legislativ i-a retras încrederea prin 
aprobarea unei moţiuni de cenzură. 

De altfel, este o trăsătură a modelului clasic al sistemelor parlamentare, ca 
întregul Guvern să beneficieze şi să depindă de încrederea Parlamentului, iar acesta 
să aibă dreptul de a demite Guvernul în ansamblul său. Responsabilitatea politică 
21  A se vedea Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol. 1, Editura All Beck, Bucureşti, 2005, p. 422.
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solidară a miniştrilor este o trăsătură esenţială a regimului parlamentar22. 
Răspunderea solidară a echipei ministeriale nu exclude răspunderea 

individuală a unuia dintre membrii Guvernului, pentru neajunsuri grave constatate 
în departamentul pe care îl conduce. În ceea ce priveşte constatarea neajunsurilor 
respective, aceasta poate fi făcută de primul-ministru, de Parlament ori separat de 
către Camerele legislative, ca urmare a unei anchete parlamentare sau a dezbaterii 
unei moţiuni, de organizaţii ale societăţii civile şi, în cadrul acesteia, în primul rând 
de mijloacele media.

În acest ultim caz ipotetic, constatarea neajunsurilor de către organisme 
neguvernamentale echivalează, de fapt, cu o sesizare a autorităţilor competente să 
întreprindă verificările care se impun. Considerăm că nici Preşedintele României nu 
are o abilitare constituţională să evalueze activitatea unui departament ministerial sau 
a unui ministru şi, în consecinţă, să constate eventuale neajunsuri. Dacă, totuşi, şeful 
statului primeşte sau deţine informaţii privind eventuale neajunsuri în activitatea unui 
membru al Cabinetului, nu ar avea decât dreptul de a-l sesiza pe primul-ministru. 
Fireşte, dacă neajunsurile respective întrunesc conţinutul material al unor infracţiuni, 
Preşedintele României are calea solicitării urmăririi penale a ministrului în cauză, în 
conformitate cu prevederile art. 109 alin. (2) din Constituţie.

În situaţia în care organizaţii ale societăţii civile semnalează cazuri în care s-ar 
impune sancţionarea, inclusiv demiterea unui membru al Guvernului, Parlamentul 
ar putea declanşa procedura de înfiinţare a unei comisii de anchetă care să verifice 
situaţia respectivă şi, eventual, să ceară primului-ministru demiterea ministrului în 
cauză.

O consecinţă firească a răspunderii solidare a membrilor Guvernului constă 
şi în obligaţia politică a acestora de a susţine, in corpore, programul şi obiectivele 
asumate de Guvern, în caz contrar, fiecare dintre ei având la dispoziţie posibilitatea 
de a demisiona din funcţie, după cum primul-ministru are dreptul constituţional, de a 
propune Preşedintelui României revocarea ministrului în cauză23. 

Apreciem că Parlamentul, inclusiv Camerele legislative şi Guvernul pot 
constata ineficienţa gravă a unui ministru sau un alt motiv pentru care acesta ar trebui 
demis, în urma unei dezbateri parlamentare şi, respectiv, a unei analize făcută într-o 
şedinţă a Guvernului. Actul constatării – care cuprinde, de altfel, şi motivarea deciziei 
de demitere – urmează să fie făcut public în „Monitorul Oficial al României”.

Din economia art. 109 din Constituţie rezultă că Parlamentul este unica 
autoritate publică în faţa căreia Guvernul, în întregul său, şi fiecare membru al 
acestuia răspund din punct de vedere politic.

Aceasta este de altfel şi concluzia Curţii Constituţionale, care a decis că 
singura autoritate publică în faţa căreia Guvernul răspunde politic nu poate fi decât 
Parlamentul, iar sancţiunea corespunzătoare acestei răspunderi politice este demiterea 
22  Tudor Drăganu, Drept constituţional şi instituţii politice, vol. II, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998, p. 170.
23  A se vedea în acest sens şi Mircea Preda, Drept administrativ. Partea specială, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 
2001, p. 87.
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Guvernului, ca urmare a retragerii încrederii acordate prin votul de învestitură al 
Parlamentului, aşa cum prevede art. 113 alin. (1), numai prin adoptarea unei moţiuni 
de cenzură24. 

În condiţiile în care întreaga listă cuprinzând viitorii membri ai Guvernului 
este acceptată de Parlament împreună cu programul de guvernare, este firesc ca orice 
ministru să răspundă solidar alături de ceilalţi membrii ai Guvernului. Faptul că, de 
pildă, motivul pierderii încrederii Parlamentului se datorează culpei unui ministru 
sau a mai multor miniștri nu contează pentru angajarea răspunderii politice colective. 
Textul Constituţiei este clar în acest sens. Teza finală a alin. (1) al art. 109 prevede 
că fiecare membru al Guvernului răspunde politic solidar cu ceilalţi membri pentru 
activitatea Guvernului şi pentru actele acestuia. Acesta este şi motivul pentru care 
Constituţia nu a reţinut posibilitatea aprobării unei moţiuni de cenzură prin care să se 
retragă încrederea doar unui singur membru al Guvernului. 

Această lucrare a fost finanțată din contractul POSDRU/159/1.5/S/141699, 
proiect strategic ID 141699, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul 
Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

24  Decizia Curţii Constituţionale nr. 664 din 14 decembrie 2005, publicată în M. Of. nr. 1149 din 19 decembrie 
2005.
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Rezumat 

Integrarea României în Uniunea Europeană a impus realizarea unei 
administraţii publice moderne, flexibile şi eficiente, ca o condiţie esenţială 
a transformărilor structurale a autorităţilor publice centrale şi locale, a 
realizării unei reforme profunde în toate domeniile social-economice, precum 
şi a creşterii rolului cetăţeanului în luarea deciziilor.

Atât consolidarea autonomiei locale, administrative şi financiare și 
necesitatea remedierii unor deficienţe structurale în funcţionarea administraţiei 
publice, cât şi elaborarea unor strategii pentru îmbunătăţirea capacităţii 
administraţiei publice pe termen lung, dar şi perfecţionarea cadrului general 
legislativ vor reprezenta o schimbare de fond a raportului dintre administraţie 
şi cetăţean, punând în mai mare măsură accentul pe eficienţă.
 
Cuvinte cheie: Drept administrativ, Administraţia publică centrală şi locală, 

Strategia pentru consolidarea administraţiei publice, programe guvernamentale.

1  Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”
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Abstract 

The integration of Romania in the European Union called for a modern 
public administration, flexible and effective, as a prerequisite for structural 
transformation of central and local public authorities, undertaking a profound 
reform in all areas of social and economic, as well as increasing the role of the 
citizen decision making.

Both strengthen local autonomy, administrative and financial, the need 
to remedy the structural deficiencies in functioning of public administration 
and the development of strategies to improve long-term government capacity, 
and improving the general legislative will represent a fundamental change in 
the ratio of administration and citizens, placing greater emphasis on efficiency.

Keywords: Administrative Law, Central and Local Public Administration, 
Strategy for the reinforcement the public administration, Guvernamental programs.

Administraţia publică, în orice societate – clasică sau modernă – reprezintă, 
în esenţă, un instrument al statului, indispensabil în atingerea unor 

deziderate, a unor obiective majore determinate de acesta, de realizare a unor valori 
politice stabilite prin diverse reglementări interne, în scopul satisfacerii interesului 
general, prin acţiunea puterii politice.

Dreptul administrativ reprezintă, prin excelenţă, o ramură a sistemului de 
drept intern. Autori de prestigiu, care au studiat această ramură de drept, au adus 
importante precizări cu privire la domeniul de acţiune a dreptului administrativ. 
Astfel, regretatul profesor Antonie Iorgovan, în Tratatul său de drept administrativ, 
estimează că dreptul administrativ poate fi definit ca „ramura dreptului public 
care reglementează, concret sau cu valoare de principiu, relaţiile sociale din sfera 
administraţiei publice, precum şi pe cele de natură conflictuală dintre autorităţile 
publice sau structuri private, învestite cu autoritate publică, pe de o parte, şi cei 
vătămaţi în drepturile lor prin actele administrative ale acestor autorităţi, pe de altă 
parte2”. 

În literatura franceză de specialitate, în volumul apărut în 2004, semnat de 
Jean Rivero şi Jean Waline, se defineşte dreptul administrativ3 ca fiind ansamblul 
regulilor juridice aplicabile activităţii administrative, indiferent dacă acestea 
constituie reguli de drept privat sau de altă natură. Autorii menţionaţi precizează 
că, într-un sens restrâns, expresia drept administrativ urmează să desemneze numai 
regulile originare, adică acelea care sunt distincte de dreptul privat.

La momentul actual, se acceptă ideea că dreptul administrativ cuprinde 
componenţa şi sfera de acţiune a organelor prin care se desfăşoară activitatea 
administrativă la nivel central şi la nivel teritorial, acţiunea propriu-zisă a 
2  A. Iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol. I, ediţia a IV-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2005, p.188. 
3  J. Rivero, J. Waline, Droit administratif, 20 e édition, Paris, Ed. Dalloz, 2004, p.9. 
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administraţiei, principiile pe care aceasta se întemeiază, precum şi controlul 
administraţiei, indiferent dacă acesta se exercită sub forma nonjurisdicţională sau 
sub forma jurisdicţională.

Concepţiile principale exprimate în doctrina de specialitate a statelor europene 
au fost numeroase şi au dat expresie unor interese şi puncte de vedere diferite. Astfel, de 
pildă, doctrina franceză de drept administrativ din secolul al XIX-lea se întemeiază 
pe distincţia între actele de autoritate şi cele de gestiune, pe responsabilitatea statului 
pentru actele de putere publică şi pe independenţa administraţiei faţă de tribunale. În 
doctrina franceză, întregul drept administrativ era fundamentat, în special, pe teoria 
ordinii publice şi funcţionarea serviciilor publice. Mai târziu, profesorul Georges 
Vedel circumscrie sfera administraţiei publice la sfera executivului, considerând că 
administraţia asigură exerciţiul puterii executive, sub un regim de putere publică. 
O concepţie mai largă este exprimată de André de Laubadère, care include în sfera 
noţiunii de administraţie ansamblul de autorităţi, agenţi şi organisme însărcinate sub 
impulsul puterilor politice, de a asigura multiplele intervenţii ale statului modern. 
În sfârşit, Jean Rivero face apel la noţiunea de interes public sau interes general, 
relevând că, în timp ce guvernarea se referă la decizii esenţiale, care angajează 
viitorul naţiunii, administraţia se ocupă de problemele cotidiene. În opinia sa, 
administraţia publică reprezintă, în esenţă, activitatea prin care autorităţile publice 
asigură satisfacerea nevoilor de interes public, în timp ce dreptul administrativ ar 
fi un ansamblu de reguli juridice distincte de cele de drept privat, care ar conduce 
activitatea administrativă a puterilor publice4.

În concepţia şcolii germane, administraţia, prin vocaţia sa, realizează 
sarcinile statului în sfera administraţiei, aici fiind inclusă, spre deosebire de doctrina 
franceză, şi sfera relaţiilor externe. Concepţia şcolii germane nu diferă de cea a şcolii 
franceze atunci când se evocă sensul structural al administraţiei publice, prin aceasta 
înţelegându-se – în ambele doctrine – totalitatea serviciilor care exercită cu titlu 
principal o activitate administrativă.

În diversele accepţiuni pe care lucrările europene de drept administrativ le dau 
acestei noţiuni, esenţială este subordonarea faţă de lege, principiul legalităţii fiind, 
de altfel, primul recunoscut de toate manualele şi lucrările de drept administrativ, ca 
fiind primul ce guvernează activitatea administrativă5. 

Necesitatea unui demers de reformare a sistemului de administraţie publică 
a fost determinat de momentul din decembrie 1989, ca fiind unul dintre obiectivele 
majore ale societăţii româneşti pe care îl regăsim constant în programele de guvernare 
ale diferitelor partide ce s-au succedat după perioada menţionată.

Pe parcursul afirmării „constituţionalismului” ca mod de acţiune şi gândire, 
locul legii ca factor suprem de evaluare a activităţii administrative l-a luat Constituţia, 
4  A se vedea pentru dezvoltări: A. Iorgovan, op.cit., p.16 şi urm.; I. Alexandru, Drept administrativ comparat, 
ediţia II-a revăzută şi adăugită, Editura „Lumina Lex”, Bucureşti, 2003, p.37 şi urm. 
5  E.Forsthoff, Traité de droit administratif allemande, Ed. Emile Bruylant, Bruxelles, 1965, p.35; J. Schwarze, 
Droit administrative européen, vol.I, Ed. Emile Bruylant, Bruxelles, 1994, p.17. 
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ca expresie a voinţei şi comandamentelor generale6.
Momentul culminant al transformării administraţiei statului român a fost 

reprezentat de adoptarea prin referendum a Constituţiei României din 19917, având ca 
punct de plecare amplitudinea coordonatelor de natură constituţională, ce reinterpretau 
atât sistemul administraţiei publice româneşti, cât şi ramura administraţiei publice 
autonome, în reconsiderarea interesului general, cu caracter naţional, respectiv cu 
caracter local. Din acelaşi punct de vedere, al constituţionalismului, revizuirea legii 
fundamentale a statului din octombrie 20038 a avut menirea de a institui noi dispoziţii 
constituţionale, care fie au corectat unele disfuncţionalităţi ale normelor iniţiale, fie 
şi-au atins obiectivele prin rolul şi funcţiile unor structuri ale administraţiei publice. 

Astfel, pe plan intern, faţă de aceste imperative ale societăţii româneşti, putem 
sublinia că marile obiective, subsumate ideii de reformare şi regândire a administraţiei 
publice, s-au realizat în mare parte, atingându-se majoritatea domeniilor de interes 
pentru viaţa economico-socială a statului român.

Necesitatea satisfacerii intereselor generale ale societăţii, atât la nivel central, 
cât şi la nivel local, a determinat, din punct de vedere funcţional, implicarea 
autorităţilor în anumite domenii de activitate, prin acordarea competenţelor legale, 
respectiv a instrumentelor corespunzătoare şi necesare realizării scopurilor şi a 
obiectivelor fixate.

În pofida acestor evoluţii pozitive, administraţia românească, aflată în faţa 
integrării în structurile Uniunii Europene, şi-a arătat slăbiciunea, introducând 
noi cerinţe şi adaptări ale administraţiei publice. Astfel, au devenit prioritare atât 
realizarea unui profund proces de reformare a sectorului public, cât şi crearea unui 
sistem de administrare modern, responsabil, previzibil, transparent şi receptiv la 
nevoile cetăţenilor şi a mediului de afaceri.

Aşa cum arătau primele documente de raportare ale Comisiei Europene din 
anul 1999, progresele reale înregistrate de România până la momentul începerii 
negocierilor de aderare, în privinţa organizării şi funcţionării administraţiei publice 
s-au dovedit modeste, fiind considerate încă departe de a îndeplini exigenţele Uniunii 
Europene în această problematică9.

În consecinţă, s-a impus în acea perioadă – 1999 – un amplu proces de 
reformă administrativă, astfel încât, din punct de vedere structural şi funcţional, 
administraţia publică din România să se racordeze treptat cerinţelor europene în 
6  L. Favoreu ş.a., Droit constitutionnel, 8-e édition, Paris, Dalloz, 2005, p.111 şi urm.
7  Constituţia României, adoptată în şedinţa Adunării Constituante din 21 noiembrie 1991 şi publicată în M. Of. 
nr.233 din 21 noiembrie 1991, a intrat în vigoare în urma aprobării acesteia prin referendumul naţional din 8 decem-
brie 1991. 
8  A se vedea Legea nr.429/2003 privind revizuirea Constituţiei României din anul 1991, publicată în M. Of. nr.758 
din 29 octombrie 2003, aprobată prin referendumul naţional din 18-19 octombrie 2003, confirmat prin Hotărârea 
Curţii Constituţionale nr.3 din 22 octombrie 2003. 
9  Printre alte preocupări ale Comisiei Europene în domeniu, în acelaşi an de referinţă 1999, era elocventă „contin-
uarea reformei structurilor guvernamentale şi clarificarea schemelor de comunicare, necesare pentru îmbunătăţirea 
capacităţii puterii executive”, recomandare ce a avut un impact imediat asupra aptitudinii de coordonare eficientă a 
politicilor guvernamentale din România.
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materie. Cu toate acestea, din prisma coordonatelor Uniunii Europene, este cunoscut 
faptul că, în general, organizarea şi funcţionarea administraţiei publice nu este supusă 
unor rigori de reglementare obligatorii pentru statele membre, astfel că problematica 
în discuţie este rezervată dispoziţiilor şi principiilor de drept naţionale. 

Profesorul Ioan Alexandru şi colaboratorii săi, în volumul „Dreptul 
administrativ în Uniunea Europeană”, precizează că, „Dreptul administrativ european 
sau – mai exact – al Uniunii Europene, este strâns legat de noţiunea administraţiei 
publice europene (...) Noţiunea de administraţie publică europeană este susceptibilă 
de două sensuri: unul material şi altul formal. Abordarea materială presupune analiza 
activităţii de organizare a executării şi de executare în concret a legislaţiei comunitare 
(legislaţia primară şi derivată), realizată prin acţiuni cu caracter de dispoziţie sau 
acţiuni cu caracter de prestaţie. Abordarea formală se bazează pe analiza sistemului 
de instituţii şi structuri administrative europene care realizează această activitate”10. 

Precizăm că dreptul european însuşi reprezintă o ramură de drept specifică, 
având un caracter interdisciplinar, care preia numeroase elemente din ramurile 
dreptului public şi ale dreptului privat, inclusiv al dreptului administrativ. În această 
privinţă, în literatura de specialitate, s-au făcut ample referiri la implicaţiile pe care 
le au actele emise de instituţiile comunitare, precum şi la procedura atacării lor, la 
rolul euro-regiunilor, la aplicarea Cartei cu privire la autoadministrarea locală şi, în 
mod cu totul deosebit, la noţiunea de funcţie publică comunitară11. 

Subliniem că, în cazul în care reglementarea administraţiilor publice la nivelul 
statelor membre ţine exclusiv de competenţa autorităţilor naţionale, ca atribut al 
suveranităţii acestora, problemele administraţiei publice centrale în anul 2000 se 
rezumau la evaluarea criteriilor politice, precum şi a capacităţii administrative a 
României, necesare a pune în aplicare acquis-ul comunitar, din perspectiva aderării 
ţării noastre la Uniunea Europeană12. 

De asemenea, începutul reformelor majore a fost reprezentat de Programul 
de guvernare din 28 decembrie 2000 pentru perioada 2001-200413, document 
programatic al guvernării de la acea vreme, care a abordat frontal accelerarea 
reformei administraţiei publice centrale şi locale, pornind de la evaluarea critică 
a Comisiei Europene a situaţiei în materia respectivă. În acel cadru, se urmărea 
realizarea criteriilor de aderare la Uniunea Europeană, demonstrând că România 
putea face faţă obligaţiilor care îi reveneau în calitate de viitor stat membru, prin 
întărirea capacităţii administrative.
10  I. Alexandru, M. Cărăuşu, I. Gorjan, I. Vasile Ivanoff, C. C. Manda, A.-L. Nicu, C. Rădulescu, C. S. Săraru, 
Dreptul administrativ în Uniunea Europeană, Ed. „Lumina Lex”, Bucureşti, 2007, p.211, 212. 
11  A se vedea pentru dezvoltări: C. Călinoiu, V. Vedinaş, Teoria funcţiei publice comunitare, Ed. „Lumina Lex”, 
Bucureşti, 1999, p.9 şi urm.
12  Consolidarea autonomiei locale, administrative şi financiare, perfecţionarea cadrului legislativ, armonizarea 
legislaţiei ţării noastre cu reglementările europene au reprezentat o schimbare de fond a raportului dintre adminis-
traţie şi cetăţean, punând în mai mare măsură accentul pe eficienţă, ca o consecinţă a începutului deschiderii capi-
tolelor de negociere ale României cu Uniunea Europeană.
13  Programul de guvernare al PDSR-ului a fost publicat în M. Of. nr.700 din data de 28 decembrie 2000.
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Programul de guvernare privitor la administraţia publică centrală şi locală 

stabilea zece obiective fundamentale printre care se numărau: restructurarea profundă 
a administraţiei; schimbarea de fond a raportului dintre administraţie şi cetăţean; 
descentralizarea serviciilor publice şi consolidarea autonomiei administrative 
şi financiare; demilitarizarea treptată a unor servicii comunitare; reconsiderarea 
administraţiei însărcinate cu protecţia copilului.

Stadiul realizării procesului de reformă a administraţiei publice, dincolo de 
evoluţia sa sinuoasă din perioada 1999-2002, a fost evidenţiat de o manieră elocventă, 
prin Raportul Comisiei Europene, elaborat pentru anul 200314, ca interval de 
referinţă. Documentul era destul de obiectiv şi realiza o imagine completă a stadiului 
dezvoltării României, incluzând şi aspectele ce ţin de organizarea şi funcţionarea 
administraţiei publice15. 

Dacă aprecierile pozitive priveau în mod concret modificarea Constituţiei, 
reducerea utilizării ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului, adoptarea pachetului 
legislativ anti-corupţie, demilitarizarea poliţiei, asigurarea drepturilor minorităţilor, 
legislaţia împotriva discriminării, elementele critice acopereau trei domenii 
importante, respectiv: capacitatea administrativă, reforma în justiţie şi corupţia16.

Pe aceleaşi coordonate, ca un semnal pozitiv pe calea reformelor administraţiei 
publice, s-a subliniat revizuirea statutului funcţionarului public17.

De altfel, referindu-se strict la administraţia publică, Raportul Comisiei 
Europene privind monitorizarea României, elaborat în mai 2006, arăta că, de la ultimul 
raport din octombrie 2005, s-au înregistrat progrese în domeniu, menţionându-se în 
special continuarea procesului de descentralizare, prin adoptarea în Parlament a două 
acte normative care promovau descentralizarea18, precum şi reformarea instituţiei 
prefectului (făcându-se referire la faptul că prin această ordonanţă de urgenţă19 s-a 

14  European Commission, 2003, „Regular Report on Romania’s progress towards accession on European 
Union”, p.121. 
15  De asemenea, se preciza în acelaşi Raport al Comisiei pe anul 2003 că ţara noastră are o capacitate adminis-
trativă slabă în ceea ce priveşte implementarea legislaţiei adoptate şi, de altfel, că poate fi considerată ca având o 
economie de piaţă funcţională dacă continuă progresele satisfăcătoare până în acel moment.
16  În ceea ce priveşte strict problematica reformei administrative, analizată în contextul evaluării criteriilor politice 
- Democraţia şi statul de drept - Comisia Europeană a evidenţiat carenţele constatate la nivelul organizatoric şi 
funcţional al administraţiei publice, începând cu structurile puterii executive (Guvernul), continuând cu cele min-
isteriale şi finalizând cu autorităţile administraţiei publice locale autonome. Procesul de monitorizare şi, respectiv, 
evaluarea acestor structuri administrative acoperă întregul spectru al problemelor ridicate de fenomenul adminis-
trativ: aspectul competenţelor, mijloacelor, procedurilor, al organizării, precum şi principiilor ce le guvernează din 
punct de vedere al eficienţei, transparenţei.
17  Se face referire la Legea nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, publicată în M. Of. nr.35 
din 16 ianuarie 2006, respectiv Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.15/2005 privind unele măsuri pentru ocuparea 
prin concurs a funcţiilor publice vacante din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice implicate în implementarea 
angajamentelor asumate prin negocierile de aderare a României la Uniunea Europeană, publicată în M. Of. nr.205 
din 10 martie 2005.
18  Raportul făcea referire la Legea descentralizării nr.195/2006, publicată în M. Of. nr.453 din 25 mai 2006, respec-
tiv Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, publicată în M. Of. nr.254 din 21 martie 2006.
19  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.179/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr.340/2006 privind 
instituţia prefectului, publicată în M. Of. nr.1142 din 16 decembrie 2005.
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reglementat ca prefectul să fie înalt funcţionar public, neputând avea în acelaşi timp 
o carieră politică).

Ca o constatare negativă, acelaşi raport al Comisiei din 2006 arăta că, în 
procesul legislativ, Guvernul României continua să emită acte normative pe calea 
ordonanţelor de urgenţă, menţionându-se în acest sens că, în perioada 30 septembrie 
2005 - 15 martie 2006 au fost emise 90 astfel de ordonanţe de urgenţă. Se arată că, 
procedând în acest mod, se întărea puterea Guvernului în detrimentul Parlamentului, 
ceea ce reducea transparenţa în procesul de adoptare a actelor normative. 

Sintetizând aceste aspecte privitoare la stadiul de reformă a administraţiei 
publice, conţinute în Rapoartele periodice ale Comisiei Europene20, opinăm că 
acestea se subordonau scopului fundamental al Uniunii Europene precizat, de altfel, 
în Tratatele instituind Comunităţile Europene (CECO, CEEA, CEE), reiterat în 
Tratatul de la Maastricht şi, respectiv, în Tratatul de la Amsterdam, anume: aplicarea 
uniformă a dreptului european pe teritoriul României în mod identic ca şi în celelalte 
state membre ale Uniunii. 

Spectrul larg şi extrem de variat al acestor noi valori europene, ce prezintă 
un impact deosebit în ordinea juridică administrativă a fiecărui stat membru, 
demonstrează amploarea procesului de reformă administrativă, care atinge toate 
punctele esenţiale, relevante administraţiei publice. Ca şi alte tipuri de reformă 
derulate în diverse domenii de activitate, procesul de reformă a administraţiei 
publice nu trebuie să constituie un scop în sine, ci trebuie să urmărească anumite 
scopuri precise, de a căror realizare depinde asigurarea funcţionalităţii statului, prin 
exercitarea corectă şi eficace a acestora. Anterior aderării României la Uniunea 
Europeană, au fost făcute eforturi considerabile pentru ca ritmul reformelor din 
diverse domenii să crească şi a existat o susținere politică pentru îndeplinirea unor 
criterii care să permită aderarea în 2007. Administrația publică a fost pusă în centrul 
acestui proces, beneficiind de investiții importante destinate creșterii capacității 
proprii, eforturile sale fiind distribuite în mod coerent către închiderea capitolelor 
de negociere. 

În acest context, Guvernul României a adoptat două strategii succesive 
privind reforma administraţiei publice: Strategia privind accelerarea reformei 
administraţiei publice 2001-2003 şi Strategia actualizată a Guvernului României 
privind accelerarea reformei în administraţia publică 2004-2006, care au stat la 
baza implementării unor reforme în domenii cheie, respectiv: politicile publice, 
descentralizarea și funcția publică. 

Din anul 2007, nu a mai existat o strategie integratoare aferentă domeniului 

20  Având în vedere concluziile Consiliului European de la Madrid din perioada 15-16 decembrie 1995, corelate cu 
Rapoartele de ţară şi Rapoartele Comisiei Europene privind progresele României în domeniul reformelor în vederea 
aderării acesteia la Uniunea Europeană, putem afirma că procesul de aderare a fost unul lung şi complex. Urmând 
concluziile negocierilor, Uniunea Europeană a decis continuarea monitorizării acestor deziderate şi după aderarea 
ţării noastre de la 1 ianuarie 2007, respectiv întocmirea unor rapoarte anuale referitor la progresele României după 
aderare.
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administrației publice21, deși instituții ale administrației publice centrale au avut mai 
multe inițiative care au abordat aspecte de reformă ale acesteia22, însă de o manieră 
fragmentată și fără a evidenția cauzele profunde care, chiar în prezența unor proceduri 
și reglementări clare și suficiente, afectează funcționarea instituțiilor publice.

În ceea ce priveşte direcţiile de reformare propuse în cazul României, 
schimbarea conduitei colective a unei societăţi presupune timp îndelungat. Acest 
lucru înseamnă că dobândirea statutului de membru cu drepturi depline al Uniunii 
Europene incumbă României, de la 1 ianuarie 2007, o continuare a reformelor 
administrative în vederea eficientizării administraţiei publice. Această continuare 
presupune, în primul rând, elaborarea strategiilor de realizare a reformei economico-
sociale, care situează de facto sistemul administraţiei publice, definindu-i obiectivele, 
precum şi mijloacele şi modalităţile de îndeplinire a acestora.

În acest sens, prof. univ. dr. Ioan Alexandru arăta că „reforma justiţiei sau a 
administraţiei publice trebuie să aibă ca finalitate redobândirea autorităţii statului, 
eficienţa gestionării treburilor publice, reflectată printr-o mai bună servire a 
intereselor şi nevoilor populaţiei23”.

Pentru atingerea acestor obiective, o reformă administrativă profundă, ale 
cărei efecte pozitive să se dovedească durabile, presupune mai întâi o reconsiderare 
structurală a administraţiei publice care să opereze în plan vertical, de sus în jos.

Astfel, procesul de reformă în administraţia publică din România trebuie să se 
fundamenteze pe următoarele principii majore: 

- abordarea unitară a elementelor reformei funcţionale, structurale şi 
organizatorice a administraţiei publice; 

- definirea clară a rolului şi a funcţiilor de bază ale autorităţilor centrale şi 
locale; 

- întărirea autonomiei şi accelerarea procesului descentralizării sistemului 
administraţiei, prin aplicarea concretă a principiului subsidiarităţii, prin deplasarea 
treptată a centrului de greutate a activităţii organelor centrale de stat dinspre 
gestionarea vieţii economico-sociale, spre elaborarea cadrului normativ adecvat, a 
strategiilor de dezvoltare durabilă la nivel naţional şi sectorial, a metodologiilor la 
nivel naţional şi sectorial; 
21  În absența unei viziuni strategice care să vizeze creșterea capacității sectorului public de a formula politici pub-
lice și de a gestiona eficient furnizarea serviciilor în perioada 2007 – 2013, singurele documente cu impact asupra 
domeniului au fost reprezentate de Cadrul Național Strategic de Dezvoltare a României, al cărui rol principal a fost 
de a sprijini procesul de programare financiară și de Programul Național de Reforme. 
22  În perioada 2007-2013 au fost aprobate prin hotărâri ale Guvernului sau, după caz, acte cu caracter normativ ale 
autorităților de reglementare, un număr de peste 40 de strategii sectoriale. Acestora li se adăugă și alte documente de 
politici publice (propuneri de politici publice, strategii sau programe strategice) adoptate ca atare, fără includerea lor 
în acte cu caracter normativ, emise de autoritățile competente sau elaborate în cursul perioadei de referinţă şi aflate în 
prezent pe circuitul de avizare/în procedură de adoptare. A se vedea Hotărârea nr.909/2014 privind aprobarea Strat-
egiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020 şi constituirea Comitetului naţional pentru coordonarea 
implementării Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020, adoptată de Guvernul României la 
data de 15 octombrie 2014 şi publicată în M. Of. nr.834 şi 834 bis din 17 noiembrie 2014 (Anexele 1-3).
23  Pentru detalii a se vedea I. Alexandru, Politică, administraţie şi justiţie, Ed. All Beck, 2004, p.208.
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- optimizarea managementului în administraţia publică prin dezvoltarea 

economiei de piaţă şi afirmarea structurilor reprezentative ale societăţii civile; 
- asigurarea unor servicii publice pentru populaţie, motivarea autorităţilor 

locale prin acordarea de competenţe decizionale orientate spre promovarea intereselor 
sociale în cadrul procesului de dezvoltare durabilă24.

Consolidarea reformelor administraţiei româneşti ocupă în mod constant un 
loc important atât în plan legislativ, cât şi în programele guvernamentale, altfel spus 
dinamica administraţiei publice se exprimă în dinamica reformei. 

Pe plan legislativ, cu ocazia dinamicii reformei în materie au fost adoptate 
o serie de acte normative de natură a elimina sau de a reduce carenţele sistemului 
administrativ, chintesenţa acestora fiind Constituţia României, republicată în anul 
2003. Art.120 reprezintă fundamentul unor norme de bază, ce reliefează principii 
de drept constituţional ale administraţiei publice locale din unităţile administrativ-
teritoriale, şi anume principiile descentralizării, autonomiei locale şi deconcentrării 
serviciilor publice.

Printre principalele rezultate obținute în perioada 2001-2013, menționăm că 
au fost adoptate o serie de acte normative și documente strategice relevante în 
domeniu: 

- Legea administraţiei publice locale nr.215/2001; 
- Legea-cadru a descentralizării nr.195/2006 și normele metodologice de 

aplicare a acesteia; 
- Legea privind finanţele publice locale nr.273/2006; 
- Legea privind prefectul şi instituţia prefectului nr.340/2004, republicată; 
- Legea statutului aleşilor locali nr.393/2004; 
- Codul de conduită a funcționarilor publici nr.7/2004, republicată, Hotărârea 

Guvernului nr.775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de 
elaborare, monitorizare și evaluare a politicilor publice la nivel central; 

- Hotărârea Guvernului nr.870/2006 privind Strategia pentru îmbunătăţirea 
sistemului de elaborare, coordonare și planificare a politicilor publice la nivelul 
administraţiei publice centrale; 

- Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006; 
- Strategia pentru o reglementare mai bună la nivelul administrației publice 

centrale 2008-2013 etc. 
Totodată, au fost revizuite și îmbunătățite statutul funcționarilor publici și legea 

administrației publice locale și au fost elaborate acte normative care reglementează 
incompatibilitățile și conflictele de interese pentru sectorul public, dar și transparența 
decizională.

Pentru a se adapta și, implicit, pentru a răspunde cât mai eficient nevoilor 
actualului context socio-economic în care se află România, administrația publică 
24  H. Kassim, The European Administration: between europeanization and domestication.Governing Europe, Ed. 
By J. Hayward, A Menon, Oxford University Press, 2003, pp.9-10. 
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trebuie să își concentreze esența misiunii sale, de punere în aplicare a legii și de 
furnizare de servicii publice, spre o abordare modernă și inovatoare, axată pe 
facilitarea dezvoltării socio-economice a țării, prin intermediul unor servicii publice, 
investiții și reglementări de calitate.

Astfel, pentru realizarea unui profund proces de reformare a sectorului 
public şi crearea unui sistem de administrare responsabil, previzibil, transparent şi 
incoruptibil, Guvernul României a adoptat în colaborare cu Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice Hotărârea Guvernului nr.909/2014 privind 
aprobarea Strategiei pentru consolidarea administrației publice 2014-2020 
și constituirea Comitetului național pentru coordonarea implementării 
Strategiei pentru consolidarea administrației publice 2014-202025.

În definirea obiectivelor strategice pentru perioada 2014 – 2020, instituțiile 
implicate și-au propus să pornească de la analizele recent elaborate, precum și de 
la strategia pentru consolidarea administraţiei publice pentru perioada 2007-201026, 
încercând să contureze o viziune coerentă a cărei aplicare să genereze o îmbunătățire 
substanțială a activității administrației. Pentru realizarea acestui lucru trebuie 
îndeplinite o serie de măsuri:

n angajamentul politic pentru susținerea acelor măsuri menite să combată 
cauzele structurale care au contribuit la limitarea efectelor inițiativelor de reformă 
propuse în trecut;

n constituirea unui mecanism de coordonare a implementării măsurilor de 
reformă susținut la cel mai înalt nivel, gestionat de Cancelaria Primului Ministru 
și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, care să fie însoțit de 
proceduri transparente de monitorizare și evaluare;

n constituirea unui mecanism de colaborare și consultare cu societatea civilă 
și de responsabilizare a acesteia în vederea sprijinirii procesului de implementare, 
monitorizare și evaluare a acestor inițiative de reformă.

În plus, documentul are ca obiectiv stabilirea bazelor pentru conturarea 
unor proiecte strategice prioritare care să abordeze trans-sectorial anumite 
inițiative pentru reforma procesului decizional, a funcției publice și a capacității de 
gestionare a serviciilor publice, astfel încât să fie asigurată implementarea unitară și 
standardizată, acolo unde este cazul, a măsurilor prevăzute.

Cu scopul de a asigura condițiile necesare îndeplinirii obiectivelor prevăzute 

25  Hotărârea Guvernului nr.909/2014 a fost publicată în M. Of. nr.834 bis din 17 noiembrie 2014 şi a fost inițiată 
de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) care, împreună cu Cancelaria Primului 
Ministru (CPM), a definit principalele orientări strategice. Cele două instituții fac parte din structura responsabilă de 
coordonarea implementării prezentei Strategii, detaliată la Capitolul XII. 
26  După 1 ianuarie 2007, România s-a angajat cu seriozitate în respectarea Agendei Lisabona relansată, fapt pentru 
care a elaborat Programul Naţional de Reformă pe perioada 2007-2010, în contextul căruia un element important 
l-a constituit dezvoltarea capacităţii administrative de implementare, evaluare şi monitorizare a reformelor asumate. 
Ulterior, în anul 2011, Programul a fost înlocuit cu Programul Naţional de Reformă pentru perioada 2011-2013, 
pe coordonatele Strategiei Europa 2020, reprezentând platforma-cadru pentru definirea şi aplicarea politicilor de 
dezvoltare economică a statului, în concordanţă cu politicile Uniunii Europene. 
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în Strategia Europa 2020, dar și pentru a contribui la creșterea impactului utilizării 
fondurilor europene în administrația publică, Comisia Europeană a impus o serie 
de condiții în Poziția Serviciilor Comisiei cu privire la dezvoltarea Acordului de 
Parteneriat și a programelor în România pentru perioada 2014 – 2020, precum și în 
Regulamentul UE nr.1303/201327.

Pentru obiectivul tematic „Consolidarea capacității instituționale și o 
administrație publică eficientă”, condiția ex-ante este definită astfel: existenţa 
unei strategii de consolidare a eficienţei administrative a statelor membre, inclusiv 
o reformă a administraţiei publice. În mod specific, criteriile care au termen de 
îndeplinire anul 2016 vizează următoarele aspecte: 

- analiza şi planificarea strategică a acţiunilor de reformă juridică, 
organizaţională şi/sau procedurală; 

- dezvoltarea unor sisteme de management al calităţii; 
- acţiuni integrate de simplificare şi raţionalizare a procedurilor administrative; 
- dezvoltarea şi punerea în aplicare a unor strategii şi politici privind resursele 

umane care să acopere planurile de recrutare şi parcursul carierei personalului, 
construirea capacităţilor şi finanţarea; 

- dezvoltarea de competenţe la toate nivelurile; dezvoltarea de proceduri şi 
instrumente de monitorizare şi evaluare.

Mai mult, la nivelul administrației publice locale de bază, fenomenul 
fragmentării administrative generează, în numeroase cazuri, costuri de funcționare 
nejustificate, în raport cu eficiența îndeplinirii atribuțiilor acordate prin lege și, 
prin efectele sale legate de precaritatea mijloacelor de autofinanțare, reclamă 
implementarea principiului constituțional al autonomiei locale.

Astfel, în contextul fragmentării administrative, corelarea strategiilor și 
politicilor de la nivel local cu cele de la nivel central devine extrem de dificilă.

Totodată, capacitatea administrativă și forța celor patru structuri asociative ale 
autorităților administrației publice locale sunt adesea insuficiente pentru a constitui 
un partener de discuție real pentru structurile de la nivel central, în scopul acordării 
consultanței de specialitate unităților administrativ-teritoriale membre, în vederea 
elaborării de studii și de analize și de a identifica și promova bune practici, utile atât 
pentru membrii asociațiilor, cât și pentru fundamentarea politicilor la nivel central. 
Mai mult, există tendința, din partea a numeroase instituții publice centrale, de a 
consulta mai mult formal structurile asociative și de a evita implicarea acestora încă 
din faza de fundamentare a deciziilor care privesc autoritățile locale.

La acestea se adaugă decalaje de dezvoltare inter și intra-regionale adesea 

27  Regulamentul (UE) nr.1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire 
a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coezi-
une, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum 
și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, 
Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) 
nr.1083/2006 al Consiliului, publicat în JOUE L 347, 20.12.2013, p.320.
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pronunțate, nivel de dezvoltare inferior mediei europene, precum și disparități 
semnificative în dezvoltarea socio-economică de la nivelul unităților administrativ-
teritoriale.

În ceea ce privește aspectele instituționale, remarcăm existența unor relaţii 
defectuoase între ministere şi entităţile pe care le coordonează, concretizate în: 
suprapunerea de responsabilităţi intra-sectoriale și dificultăți în gestionarea 
aspectelor inter-sectoriale la nivel teritorial; centralizarea excesivă și coordonarea 
slabă; utilizarea ineficientă a resurselor, corelată cu fragmentarea administraţiei ce 
presupune un număr prea mare de structuri costisitoare în teritoriu; suprapunere 
de atribuții, în unele cazuri, ale structurilor deconcentrate ale autorităților publice 
centrale cu cele ale autorităților publice locale28. 

Parcursul reformei administraţiei publice din România s-a încadrat, în ultimii 
10 ani, în liniile generale impuse pe de o parte de asigurarea criteriilor politice în 
vederea aderării la Uniunea Europeană, pe de altă parte de nevoia constantă de 
adaptare la schimbările socio-economice ale ţării. Şi într-un caz şi în altul, amploarea 
şi ritmul proceselor de transformare au fluctuat, cu impact direct în substanţa şi 
efectele procesului de reformă.

În acest sens, elementele cheie pe care ar trebui să se fundamenteze reforma 
administraţiei publice din România, în vederea consolidării acesteia pe perioada 
2015-2020, pentru a fi posibilă îmbunătăţirea reală a organizării şi funcţionării 
administraţiei, în consonanţă cu exigenţele majore ale Uniunii Europene, sunt 
următoarele: 

l reforma funcţiei publice, care trebuie să conducă la crearea unui corp 
profesionist de funcţionari publici, stabil şi neutru din punct de vedere politic, 
coroborat cu implementarea unui cadru legislativ unitar şi coerent şi, respectiv, cu 
dezvoltarea coeziunii strategiilor de management al resurselor umane şi de instruire 
profesională29; 

l reforma administraţiei publice locale prin continuarea procesului de 
descentralizare, concomitent30 cu deconcentrarea serviciilor publice şi cu asigurarea 
28  În consecinţă, au fost identificate trei domenii esenţiale pentru administraţia publică: funcţia publică, descen-
tralizarea şi deconcentrarea serviciilor publice şi procesul de formulare a politicilor publice, domenii ce au fost 
abordate de o manieră unitară într-o strategie coerentă. A se vedea pentru dezvoltări: C. C. Manda, Elemente de 
ştiinţa administraţiei, Curs universitar, Ed. „Universul Juridic”, Bucureşti, 2012, p.296, F. Bondar, Politici publice 
şi administraţia publică, Ed. Polirom, Iaşi, 2007, pp.101-121. 
29  Printre diverse alte măsuri şi priorităţi privind acest domeniu, îl reprezintă înfiinţarea unei structuri din special-
işti în resurse umane (board) cu rolul de a asigura premisele unei abordări integrate a managementului resurselor 
umane din administraţie, fără a se substitui autorităţilor pe domeniile de competenţă conferite prin lege sau a crea un 
mecanism decizional paralel. Această structură va fi creată şi îşi va desfăşura activitatea ca parte integrantă a Com-
itetului Național pentru Coordonarea Implementării și Monitorizarea Strategiei pentru Consolidarea Administrației 
Publice 2014-2020, respectiv subcomitetul pentru resurse umane, iar pe termen lung, odată cu intrarea în vigoare a 
noilor modificări legislative şi instituţionale, ca structură permanentă pe lângă instituţia provenită din consolidarea 
rolului şi extinderea competenţelor Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
30  Prin dezvoltarea de mecanisme de monitorizare referitor la exercitarea competențelor de către structurile decon-
centrate ale ministerelor și celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și de evaluare 
a efectelor și impactului deconcentrării, dar şi prin elaborarea de analize cu privire la oportunitatea transferului 
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cadrului optim pentru repartizarea competențelor între administrația publică centrală 
și administrația publică locală; 

l îmbunătăţirea procesului de formulare a politicilor publice, prin crearea 
sistemelor de coordonare şi perfecţionare a capacităţii de management a structurilor 
guvernamentale31.

Cadrul organizatoric necesar implementării unei astfel de strategii pe termen 
lung presupune, în opinia mea, colaborarea tuturor instituţiilor implicate şi interesate 
pentru a pune în aplicare, într-un mod eficient, măsurile prevăzute în cadrul direcţiilor 
de acţiune. 

În vederea realizării acestui deziderat, înființarea și operaționalizarea unui 
Comitet Național pentru Coordonarea Implementării și Monitorizarea Strategiei 
pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020 (CNCIMS) reprezintă o primă 
etapă deosebit de importantă, în cadrul procesului de implementare a măsurilor de 
reformă a administrației publice, măsuri propuse prin Strategia pentru Consolidarea 
Capacității Administrației Publice. Oportunitatea creării acestui organism rezidă 
din necesitatea asigurării, la nivel guvernamental, a unui cadru instituțional coerent 
și eficace, care să coordoneze în mod unitar măsurile sectoriale de reformă a 
administrației publice și care să asigure remedierea deficiențelor semnalate prin 
analizarea cauzelor structurale.

Aşadar, ideea de reformă în administraţie, în special când se pune cu o 
anumită obstinaţie şi amplitudine, este mărturia unui moment de criză prin care trece 
administraţia publică respectivă32.

Discuţiile despre reforma administraţiei publice dau naştere unor confuzii 
referitoare la sensul acestei expresii. Reforma înseamnă mai mult decât îmbunătăţirea 
capacităţii administrative. Astfel, aceasta reprezintă, în fond, o nouă aşezare a sa pe 
baze şi principii noi, compatibile cu situaţia politică, socială şi economică dintr-un 
anumit moment al evoluţiei unui stat. Fiind un concept larg, aceasta include toate 
aspectele organizării sectorului public, printre care se remarcă arhitectura globală 
a ministerelor şi agenţiilor, organizaţiile şi instituţiile de la nivel local, sistemele, 
structurile, procesele, precum şi modul de supraveghere a acestora şi de adaptare 
periodică a sistemului. 

Pe de o parte, administraţia se referă la modul în care este implicată formal 
şi organizează coordonarea activităţilor din sectorul public, iar pe de altă parte, la 

competenţelor de la administraţia publică centrală la administraţia publică locală, astfel încât procesul decizional 
cu privire la transferul de competenţe să devină unul predictibil, transparent şi menit să asigure exercitarea compe-
tenţelor la palierul optim. A se vedea „Obiectivul general IV: Creșterea autonomiei locale și consolidarea capacității 
autorităților administrației publice locale pentru promovarea și susținerea dezvoltării la nivel local”, precizat în 
contextul Strategiei pentru consolidarea administrației publice 2014-2020.
31  Îndeplinirea „obiectivelor” de politici publice precizate în planurile de reformă strategice nu reprezintă exclusiv 
o sarcină politică, ci mai ales una administrativă, fapt care impune o redefinire a modului în care responsabilitatea 
se împarte între managementul politic al unei organizaţii reprezentante a administraţiei publice şi managementul 
administrativ al acesteia. A se vedea F. Bondar, op. cit., p.119 şi urm.
32  A se vedea I. Alexandru, 2001, op. cit., p.89 şi urm. 
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capacitatea administrativă care este o evaluare a funcţionării structurii ierarhice a 
personalului din serviciile publice, fiind deci doar unul dintre elementele reformei 
administraţiei publice.

Realizarea unei reforme a administraţiei publice justificată, fundamentată pe 
cerinţele sociale şi pe studiile ştiinţifice este benefică atât pentru interesul general, 
cât şi pentru cel local.

Indiferent de tendinţele contradictorii sau de alte obstacole subiective cu 
privire la consolidarea şi înfăptuirea unei reforme, aceasta trebuie să fie realizată ori 
de câte ori cerinţele sociale o justifică drept oportună, pe baza studiului ştiinţific al 
realităţilor politice şi social-economice. 

În acest sens, sunt necesare procese decizionale coerente, resurse umane 
competente și bine gestionate, un management eficient și transparent al cheltuielilor 
publice, o structură instituțional-administrativă adecvată, proceduri de funcționare 
clare, simple și predictibile, precum și o atitudine și cultură organizațională centrate 
pe promovarea interesului public.

În concluzie, o administrație trebuie să fie capabilă să utilizeze cât mai 
eficient resursele disponibile pentru a atinge rezultatele scontate, să se adapteze, să 
anticipeze și să răspundă prompt nevoilor din ce în ce mai diversificate ale societății, 
să fie accesibilă beneficiarilor și responsabilă în fața acestora. Doar o astfel de 
administrație va fi credibilă și aptă să implementeze politici publice în interesul 
cetățenilor.
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Rezumat

Pentru reglementarea activităţii cultelor, în România au fost emise 
numeroase legi, decrete, decizii, ordine etc. În articolul de faţă, le-am abordat 
doar pe cele care au avut impact mai mare în activitatea cultelor. Acest studiu 
are ca temă principală subiectele de natură legislativă, însă le abordează şi pe 
cele de natură istorică, politică, religioasă sau socială, pentru a putea înţelege 
motivele care au stat la baza adoptării unor articole de lege. De asemenea, se 
urmăreşte atât modul în care au fost aplicate legile în cauză, cât şi efectul lor 
în cadrul instituţiilor vizate sau în societate.
 
Cuvinte-cheie: România, legi, decrete, decizii, ordine, culte, religios.

1  Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”
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Abstract

For regulating religious activity, in Romania have been issued many 
laws, decrees, decisions, orders, etc. In this article I have discussed only those 
which had greater impact in the religious cults activity. This study has as main 
theme legislative topics, but approaches the historical, political, religious or 
social topics, to understand the reasons which led to the adoption of some 
articles of the law. It also aims both the way in which the laws have been 
applied, and their effect in the targeted institutions or in society.

Keywords: Romania, laws, decrees, decisions, orders, cults, religious.

I. Regimul monarhist (perioada interbelică)

Contextul socio-politic

După Marea Unire, clasa politică românească a căutat să realizeze o 
guvernare cât mai eficientă a ţării, pentru aceasta fiind necesară realizarea 

unei unităţi pe toate planurile, în special pe plan administrativ şi legislativ2. Toate 
aceste acţiuni şi schimbări, care urmau să aibă loc în ţară, trebuiau să ţină cont, 
printre altele, şi de factorii culturali şi morali3.

Una dintre problemele importante era reglementarea raportului între cultele 
din provinciile româneşti, recent adăugate la patria mamă şi care funcționau în 
virtutea legislațiilor statelor în care fuseseră încorporate până în 1918. Mai întâi, 
trebuie precizat şi faptul că, la vremea respectivă, exista şi o tendinţă de creştere a 
numărului adepților cultelor minoritare4.

La toate acestea, se mai adaugă şi solicitări ale reprezentanților unor culte, de 
a reglementa raportul acestora cu statul roman, dar şi unii factori de presiune, care 
au determinat adoptarea acestei legi, de exemplu, încheierea Concordatului la 10 mai 
1927. De asemenea, au existat şi solicitări din partea conducerii cultului baptist, care 
a cerut recunoașterea acestuia din punct de vedere legal. În acest sens, a fost solicitat 
sprijinul lui Nicolae Titulescu, reprezentant al României la Societatea Naţiunilor 
Unite5.

2  Constantin Schifirneţ, Geneza modernă a ideii naționale: psihologie etnică și identitate românească, Editura 
Albatros, Bucureşti, 2001,p.511.
3  Prof.univ.dr. Ion Agrigoroaiei, Prof.univ.dr. Gheorghe Iacob, Politică și cultură în Romania interbelică ,
http://history.uaic.ro/wp-content/uploads/2012/12/2014Politica-si-cultura-in-Romania-interbelica.pdf, (accesat 
27.07.2015)
4  Constantin Schifirneţ, op. cit, p. 511.
5  Ibidem, p.512.
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Etapele reglementării legislative în domeniul cultelor în perioada 
monarhistă de după Marea Unire. Înființarea Episcopiei Armatei în 1921

Prin Înaltul Decret Regal nr.3378 din 20 iulie 1921, a fost promulgată Legea 
privitoare la organizarea clerului militar şi, totodată, a fost înființată Episcopia 
Armatei. Aceasta a avut un sediu ales simbolic, la Catedrala Încoronării din Alba-
Iulia. Episcopia a fost condusă de către un arhiereu asimilat, care avea gradul de 
general de brigadă şi totodată era şi membru în Sfântul Sinod. Această lege a fost 
detaliată prin Regulamentul pentru punerea în aplicare din 1924. Mai târziu au 
apărut şi unele Instrucțiuni provizorii asupra serviciului religios în timp de pace 
şi în timp de campanie  în anul 1931, precum şi o nouă  Lege pentru organizarea 
clerului militar  în 19376. 

Episcopia a fost o entitate religioasă, care făcut legătura dintre biserică şi 
armată. Prevederile legale permiteau ca reprezentanţi ai tuturor cultelor recunoscute 
oficial, să îndeplinească funcţia de confesori militari. Din rândul clerului militar, 
în virtutea dimensiunii ecumenice, făceau parte clerici ortodocși, romano-catolici, 
greco-catolici, luterani, reformați, musulmani şi mozaici7.

Constituţia din 1923

Constituţia din 29 martie 1923 a apărut ca o necesitate, în urma reîntregirii 
României, şi trebuia să ţină cont de noile realităţi ale ţării. În cadrul noii legi 
fundamentale, au fost abordate probleme diverse cu privire la teritoriul României, 
armată, finanţe, puterile statului, drepturile romanilor etc. Aceasta nouă Constituţie 
avea la bază structura fostei Constiţutii din 1866. Mai exact, au fost preluate parţial 
sau total aproximativ 60% din textele Constituţiei din 1866 şi din reformele votate la 
Iaşi în 19178, adică din cele 138 de articole, 78 s-au păstrat din cea de la18669.

După cum era de aşteptat, în textul acestei noi Constituţii au fost abordate şi 
câteva aspecte cu privire la libertatea de conştiinţă, egalitatea în drepturi, precum şi 
dreptul de manifestare a credinţei religioase. Pentru o înţelegere corespunzătoare, am 
prezentat integral articolele din Constituţie10, care urmează a fi comentate mai pe larg: 

Art. 5. -  Românii, fără deosebire de originea etnică, de limbă sau de religie, 
se bucură de libertatea conștiinței, de libertatea învățământului, de libertatea presei, 
de libertatea întrunirilor, de libertatea de asociație şi de toate libertățile şi drepturile 
stabilite prin legi.
6  Preot Ştefan Stanciu, Asistenţa religioasă în armata României-simbol al reformării moderne a instituţiei militare, 
Rezumat al lucrării de absolvire a Colegiului Naţional de Apărare – 2002, http://www.cissb.ro/Revista_comuni-
catiilor_informaticii_2011/cap27_ASISTENTA.pdf, accesat la 28/07/2015.
7  Ibidem.
8  Constituţia din 1923-http://istorie-edu.ro/istoria-romanilor/ist_ro_040roint1.html, (accesat 01.07.2015)
9  Florin Olteanu, Constituţia din 1923 - apogeul unui sistem politic, http://adevarul.ro/cultura/istorie/constitu-
tia-1923-apogeul-unui-sistem-politic-1_5151983e00f5182b8552b59d/index.html, (accesat 01.07.2015)
10  Constituţia României din 1923, Monitorul Oficial, nr.282 din 29 martie 1923.



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(23)/2015266

UNIVERS JURIDIC
Art. 8.  - Nu se admite în Stat nici o deosebire de naştere sau de clase sociale. 

Toţi Românii, fără deosebire de originea etnică, de limbă sau de religie, sunt egali 
înaintea legii şi datori a contribui fără osebire la dările şi sarcinile publice.

Art. 10. - Toate privilegiile de orice natură, scutirile şi monopolurile de clasă 
sunt oprite pentru totdeauna în Statul Roman.

Prevederile noii Constituţii aveau şi unele neajunsuri. De exemplu, precizările 
făcute la art. 5, 8, şi 10, vor fi încălcate sau limitate de celelalte prezentate mai jos.

Art. 22. - Libertatea conștiinței este absolută.
Statul garantează tuturor cultelor o deopotrivă libertate şi protecțiune 

întrucât exercițiul lor nu aduce atingere ordinei publice, bunelor moravuri şi legilor 
de organizare ale Statului.

Biserica creștină ortodoxă şi cea greco-catolică sunt biserici româneşti.
Biserica ortodoxă romană fiind religia marei majorități a Românilor este 

biserica dominantă în Statul roman; iar cea greco-catolică are întâietatea faţă de 
celelalte culte.

Biserica ortodoxă română este şi rămâne neatârnată de orice chiriarchie 
străină, păstrându-şi însă unitatea cu Biserica ecumenică a Răsăritului în privinţa 
dogmelor. 

În tot regatul României Biserica creştin ortodoxă va avea o organizaţie unitară 
cu participarea tuturor elementelor ei constitutive, clerici şi mireni.

O lege specială va statornici principiile fundamentale ale acestei organizaţii 
unitare, precum şi modalitatea după care Biserica îşi va regulamenta, conduce şi 
administra, prin organele sale proprii şi sub controlul Statului, chestiunile sale 
religioase, culturale, fundaţionale şi epitropeşti.

Chestiunile spirituale şi canonice ale Bisericei ortodoxe române se vor regula 
de o singură autoritate sinodală centrală.

Mitropoliţii şi episcopii Bisericei ortodoxe române se vor alege potrivit unei 
singure legi speciale.

Raporturile dintre diferitele culte şi Sfat se vor stabili prin lege.
Nemulţumirile apar în primul rând la  art. 22, în care se precizează printre altele 

că, Biserica creştină ortodoxă şi cea greco-catolică sunt „biserici româneşti”. Mai 
mult decât atât, Biserica Ortodoxa Română fiind religia marii majoritaţi a Românilor 
este „biserica dominantă” în Statul român, iar cea greco-catolică are „întâietatea 
faţă de celelalte culte”. Practic sunt încălcate prevederile articolelor 8 şi 10. Mai 
exact, prin menţionarea celor două, era încălcat principiul egalităţii în faţa legii „fără 
deosebire etnică, de limbă sau religie”, fapt prevăzut la art. 8. De asemenea, termeni 
precum cei de „biserică dominantă” şi ‚„întâietatea faţă de celelalte culte” încălca 
principiul desfiinţării privilegiilor de orice natură, precizat de articolul 10. 

Numărul mare de credincioşi ai celor două biserici, arată importanţa lor în 
cadrul noului stat. Acordarea către B.O.R. a statutului de biserică dominantă, confirmă 
valoarea instituţională a acesteia. Prin titulatura primită, nu înseamnă că B.O.R. 
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devenise biserică sau instituţie de stat, ci, pe de o parte, i se recunostea importanţa pe 
care aceasta a avut-o în istoria ţarii de-a lungul secolelor și, pe de altă parte, evidenţia 
valoarea acesteia în societate la momentul respectiv. Rolul jucat de cele două biserici 
la constituirea identităţii şi spiritualităţii româneşti şi la făurirea României Mari au 
determinat numirea lor ca fiind „biserici româneşti”.  Această denumire este corectă 
din punct de vedere istoric şi nu trebuie să surprindă pe nimeni. Biserica Greco-
Catolică nu este nimic altceva, decât parte a mitropoliei Ungrovlahiei, care a ajuns 
sub jurisdicţia Romei, într-un mod mai puţin „ortodox”.

În cadrul art.72 la lit. b, c şi d, legea prevedea „în virtutea Înaltei lor situaţiuni 
în Stat şi Biserică” , dreptul unor clerici superiori şi al unor şefi de culte recunoscute, 
de a fi membri de drept ai Senatului, după cum urmează:

b) Mitropoliţii ţării;
c) Episcopii eparhioţi ai Bisericilor ortodoxe române şi greco-catolice, întru 

cât vor fi aleşi conform legilor ţării;
d) Capii confesiunilor recunoscute de Stat, câte unul de fiecare confesiune, 

întru cât sunt aleşi sau numiţi conform legilor ţării şi reprezintă un număr de peste 
200.000 credincioşi; precum şi reprezentantul superior religios al musulmanilor din 
Regat;

Un alt articol contestat din această lege, a fost art. 77, mai exact, al doilea 
alineat care avea o prevedere specială pentru moştenitorii tronului, făcând următoarea 
precizare: „Coborîtorii Maiestătii Sale vor fi crescuţi în religiunea ortodoxă a 
Răsăritului”11.

Acest alineat, impunea creşterea moştenitorilor tronului în religia ortodoxă, şi 
în consecinţă, încălca libertatea conştiintei absolute prevăzute la art. 5.

Anul 1924 şi problema stiliștilor

După sfârşitul Primului Război Mondial, autorităţile laice au considerat că 
este necesar să se renunţe la calendarul iulian şi să se treacă la cel gregorian.

Provinciile revenite la patria mamă după Marea Unire, aveau calendare diferite. 
De exemplu, Transilvania şi Bucovina, care fuseseră sub stăpânire habsburgică, 
foloseau calendarul gregorian. În acelaşi timp, Basarabia şi Vechiul Regat foloseau 
calendarul iulian. Folosirea a două calendare diferite, crea numeroase confuzii şi 
mari probleme de natură contabilă. Schimburile comerciale erau afectate şi în special 
plăţile furnizorilor externi11. 

Pentru a elimina toate neajunsurile create de lipsa unei uniformităţi 
calendaristice, statul român a luat măsuri prin Decretul-lege nr. 1053/1919 privind 
adoptarea calendarului gregorian, pe data de 1 aprilie 191912.  Prin urmare, trecerea 
la stilul nou s-a făcut la începutul lunii următoare, iar data de  1 aprilie  a devenit 
11  Constituţia României din 1923, Monitorul Oficial, nr.282 din 29 martie 1923.
12 Cristina Diac, Reforma calendarului a adus schisma în Biserica Ortodoxă, http://www.historia.ro/exclusiv_web/
general/articol/reforma-calendarului-adus-schisma-n-biserica-ortodox,  19.10.2012, (accesat 03/08/2015).
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oficial data de  14 aprilie13. 

În primă fază, B.O.R. a refuzat adoptarea noului calendar şi a rămas în această 
situaţie până în 1924. În consecinţă, biserica a funcţionat timp de cinci ani, cu două 
calendare, unul laic şi altul religios.  Credincioşii, mai ales cei din mediul rural, nu 
înţelegeau exact despre ce este vorba14. 

În anul 1923, a avut loc congresul pan-ortodox  de la Constantinopol. La acest 
eveniment, a fost discutată şi problema calendarului şi s-a stabilit ca fiecare biserică 
să aibă „hotărîrea ei referitoare la îndreptarea calendarului «să fie aplicată de fiecare 
Biserică Ortodoxă în parte la momentul oportun, adică atunci când împrejurările vor 
fi favorabil îndreptărilor admise»”15. 

După cum era de aşteptat, ideea adoptării noului calendar nu a fost acceptată 
în unanimitate şi a dus la crearea unei schisme în sânul ortodoxiei. Noul calendar 
gregorian a fost adoptat de către bisericile din România, Grecia, Bulgaria, precum și 
de Patriarhiile din Constantinopol, Alexandria și Antiohia. Biserica Ortodoxă Rusă, 
Sârbă, Sf. Munte Athos și Patriarhia Ierusalimului au rămas în continuare fidele 
calendarului iulian16.

Reacţia acestor ultime biserici era de așteptat. Din dorința de a evita cuvântul 
„habotnic”, putem spune că bisericile rămase pe stil vechi, sunt cunoscute ca 
având, într-o oarecare măsură, credincioși cu o mai mare aplecare spre misticism, 
de asemenea fiind şi mai rigoriști. Ori această comuniune a calendarului  putea fi 
interpretată ca şi ecumenism, iar reacţia lor era, cumva, previzibilă.

Aşadar, în urma adoptării noului calendar, mai mulţi credincioşi au rămas pe 
stilul vechi, însă numărul lor nu era foarte mare pentru a crea îngrijorare la momentul 
respectiv. Dealtfel, nici statutul lor nu era foarte clar. De exemplu, în statisticile 
prezentate, nu figurează nici o categorie de ortodocși de rit vechi. De asemenea, la 
art. 21 din Legea  nr. 54 din 22 aprilie  1928  pentru regimul general al  cultelor, cultul 
ortodox de rit vechi nu este prevăzut  sub nicio formă.

Încercările ortodocșilor de rit vechi de a fi recunoscuți de către stat ca şi cult 
diferit de B.O.R., vor începe imediat după lămurirea situaţiei, dar vor fi recunoscuți 
mult mai târziu, prin actul Ministerului Cultelor nr. 38955 din 03 august 1945 şi 
funcţionând sub denumirea de Cultul Creştin Tradiţionalist17.

Decizia Ministerului Cultelor și Artelor din 29 ianuarie 1925 (nr.  5734/1925)

La data de 29 ianuarie 1925, a fost emisă o decizie de către Ministerul Cultelor 
şi Artelor, în vederea stopării sau încetinirii activităţii unor culte religioase, care, în 
13  Monitorul Oficial nr. 274/6 mar. 1919
14  Cristina Diac, op.cit.
15  Ibidem.
16  Pr. Prof. Ioan Rămureanu, Pr. Prof. Milan Şesan, Pr. Prof. Teodor Bodogae, Istoria Bisericeasca Universală, 
Manual pentru Institutele teologice,vol. II (1054—1982), Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii 
Ortodoxe Române, Bucureşti— 1993, p. 535.
17  Cristina Diac, op.cit.
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mare parte, veneau din afara ţării şi care îşi intensificaseră activităţile de prozelitism. 
De asemenea, decizia făcea o reglementare provizorie pentru cultele baptist şi 
adventist, până la intrarea în vigoare a viitoarei legi a cultelor. Decizia era provizorie 
şi prevedea următoarele:

Art.1 - Sunt cu desăvârșire oprite următoarele asociațiuni cu caracter 
religios (secte religioase): 1. nazarinenii (Pocăiții), 2. asociația internațională 
a studenților în Biblie (Mileniștii), 3. adventiștii reformiști, 4. secerătorii, 5. 
penticostaliștii, 6. inochentiștii, întrucât doctrinele pe care le propagă sunt de 
natură a aduce atingere legilor și instrucțiunilor statului și prin practicile lor 
contravin ordinii publice.

Art. 2 - Asociațiunile baptiste şi adventiste de ziua a șaptea rămân a se 
bucura de drepturile şi libertățile pe cari Constituţia le acorda asociaţiilor în 
genere.

           Reprodus din Biserica şi școala, Anul XLIX, Nr. 17, Arad, 5 aprilie, p. 2.

Precizările de la art. 1 si 2, îi făcea pe unii membri ai cultelor sus-menționate, 
să se simtă neîndreptățiți, pentru că rămâneau în afara legii, iar pe cei care erau 
totuşi recunoscuți de către stat, să fie nemulțumiți din cauză că fuseseră introduse 
mai multe restricții pentru întrunirile publice,  congrese, etc. În continuarea art. 2, 
se preciza faptul că predicatorii trebuiau să fie români, ori cultele protestante aveau 
multe legături cu bisericile surori din afara ţării. Numărul de case de rugăciune era 
redus şi aceasta devenea un inconvenient pentru adepţii cultelor respective.

Totuşi pentru a se evita orice neînţelegeri cu autorităţile chemate a 
supraveghia şi controla aceste asociaţiuni, se vor avea în vedere următoarele 
condiţiuni: 

a) Predicatorii, ale căror nume vor fi aduse la cunoştinţa autorităţilor 
administrative locale, să fie cetăţeni români să se bucure de plenitudinea 
drepturilor cetăţeneşti şi să nu fi fost condamnaţi prin sentinţă definitivă pentru 
vre-o crimă sau delict. 

 b) Adunările religioase să se ţină numai în casele destinate acestui scop şi 
anunţate ca atare autorităţilor administrative locale. 

c) Serviciile religioase cari prin natura lor trebuesc săvârşite în afară de 
casele de rugăciuni se vor face cu observarea strictă a dispoziţiilor legilor şi 
regulamentelor pentru ordinea publică, evitându-se orice acte ce ar putea aduce 
vre-o jignire bisericilor recunoscute sau ar constitui demonstraţiuni împotriva 
acestora. 

d) Prozelitismul, turburând pacea şi liniştea cetăţenilor, este cu desăvârşire 
oprit. 

e) Congresele asociaţiilor amintite se vor putea ţine numai cu aprobarea 
Ministerului de Interne după avizul prealabil al Ministerului Cultelor şi Artelor. 

f) In mod provizoriu, până va înceta propaganda împotriva introducerii 
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calendarului îndreptat, predicatorii vor funcţiona numai în localitatea de 
domiciliu.

         Reprodus din Biserica şi şcoala, Anul XLIX, Nr. 17, Arad, 5 aprilie, p.2.

Noutatea acestei decizii constă, în primul rând, în faptul că „este primul act 
legislativ, o decizie dată de un minister, prin care se introduce în terminologia de 
stat,  cu aplicaţie în domeniul confesiunilor religioase, termenul de «asociaţie»”18. 

Unii dintre reprezentanţii cultelor „oprite” au fost nevoiţi sa-şi desfăşoare 
activitatea în clandestinitate timp de mai mulţi ani, până când au fost recunoscuţi de 
către stat, primind statutul de cult sau de asociaţie religioasă. La prima vedere, putem 
observa o uşoară discriminare a statului faţă de cultele neoprotestante. Unul dintre 
motive ar putea fi acela că, la vremea respectivă, grupările religioase menţionate 
la art. 1, nu aveau statute şi organizări clare şi nici o vechime care să le ofere 
credibilitate suficientă, pentru a fi socotite culte în adevăratul sens al cuvântului. 
Chiar şi astăzi, cu excepţia penticostalilor, ele au un număr redus de membri, unele 
fiind chiar necunoscute pentru oamenii de rând. Mai mult decât atât, prozelitismul 
agresiv practicat de unele dintre acestea, impunea scoaterea lor în afara legii.

Legea  şi  Statutul  de organizare a  Bisericii Ortodoxe Romane din 6 mai 1925

Începând de la 1800, bisericile ortodoxe naţionale din peninsula Balcanică, 
influenţate de schimbările politice şi sociale ale vremii, devin autocefale, adică 
independente. Începutul acestor schimbări a fost făcut de biserica ortodoxă din 
Grecia, la data de 29 iunie 1850. Au urmat cele din Serbia, la 20 octombrie 1879, 
România, la 25 aprilie 1885, Albania, la l aprilie 1937 şi, în final, cea a Bulgariei, la 
25 februarie 1945. În secolul XX, trei mari biserici ortodoxe sunt ridicate la rangul de 
patriarhat, înfiinţându-se, așadar, Patriarhia Sârbă, la 12 septembrie 1920, Patriarhia 
Română, la 30 iulie 1925 şi Patriarhia Bulgară, la 10 mai 195319.

Putem observa cu ușurință că atât contextul religios internaţional, cât şi cel 
intern, impuneau  noi măsuri de natură administrativă. Prin urmare, la data de 4 
februarie 1925, Sfântul Sinod a hotărât să înființeze Patriarhia Ortodoxă Română, 
urmând ca Miron Cristea, fost episcop al Caransebeșului şi mitropolit primat la 
acea vreme, să fie ridicat la treapta de patriarh. Legea pentru înființarea Patriarhiei 
Ortodoxe Romane a fost promulgată la data de 25 februarie 1925, iar la 1 noiembrie 
1925, a avut loc investitura şi înscăunarea primului patriarh Miron Cristea20.

În acest sens, au existat mai multe discuţii de-a lungul anilor, însă, din varii 

18  Istoricul Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România, http://www.mitropoliaslatioara.ro/eclesiologia_bosv.php, 
accesat la 04/08/2015.
19  Alexa Popovici,  Istoria baptiştilor, Vol. II, format electronic, http://www.scribd.com/doc/36182278/Isto-
ria-bapti%C5%9Ftilor-vol2#scribd, p. 139-140, (accesat 05.08.2015)
20  Pr. Prof. Ioan Rămureanu, Pr. Prof. Milan Şesan, Pr. Prof. Teodor Bodogae, Istoria Bisericească Universală..., 
p.426.
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motive, acestea au fost abandonate. Într-un mod mai hotărât, discuţiile cu privire la 
înființarea Patriarhiei au fost abordate pentru prima oară de către preotul Gheorghe 
Ciuhandu (1875-1947) şi care a militat multă vreme pentru această cauză. La 
vremea respectivă, Gheorghe Ciuhandu era consilier eparhial la Arad, președinte al 
Asociației Clerului „Andrei Șaguna”, din Transilvania, precum şi autor al mai multor 
lucrări de istorie bisericească. Aflat la Congresul preoţesc de la Sibiu, preotul a rostit 
o cuvântare, în care propunea mai multe măsuri în vederea unificării bisericeşti,21 
spunând:

Unitatea spirituală ce a existat şi până azi între Bisericile Ortodoxe 
Române din România şi provinciile ei noi, trebuie concretizată prin unificarea 
Bisericii Ortodoxe Române, particulare şi sub raport canonic, prin primaţia din 
Bucureşti, ca centru de unitate canonică a Bisericii tuturor românilor ortodocşi, 
ori păstrându-se şi pe mai departe demnitatea primaţială a Mitropolitului de 
Bucureşti, ori creându-se, conform, tradiţiilor şi practicilor Orientului Ortodox, 
demnitatea patriarhală, la care să fie ridicat scaunul mitropolitan primaţial, de 
Bucureşti.

               Reprodus după Gh. Ciuhandu, Împreunarea Bisericilor Ortodoxe Române.

La rândul său, marele istoric şi om politic Nicolae Iorga şi-a expus punctul de 
vedere cu privire la acest proiect, într-un articol al ziarului  „Universul”. El a invocat 
în special argumente de ordin istoric şi bisericesc, în sprijinul înfiinţării patriarhiei, 
atrăgând atenţia asupra faptului că „suntem singurul popor ortodox cu un simplu 
mitropolit primat în fruntea unei Biserici autonome”22. 

La rândul său, Al. Lapedatu, ministrul Cultelor din acea perioadă, făcând 
referire la crearea noii patriarhii, a avut un punct de vedere similar:

Solicitat de presă d-1 ministru Lapedatu a declarat următoarele:
Creiarea Patriarhatului Român e reclamată de situaţiunea actuală, de 

superioritate numerică şi morală a Bisericii Ortodoxe Române faţă de celelalte 
Biserici Ortodoxe străine, de rolul mai însemnat uneori decât al tuturor 
Patriarhiilor împreună pe care Biserica noastră l-a avut în trecut, timp de secole.

      Reprodus după Patriarhatul ortodocs român, Revista Renașterea, An II, Nr. 51-52, 
21 decembrie 1924, p. 9.

Pe temeiul art. 22 din Constituţia României de la 1923, a fost votată Legea 
pentru ridicarea Scaunului mitropolitan al Ungrovlahiei la rangul de Scaun 
patriarhal, la data de 25 februarie 1925. În ziua de 7 februarie 1925, Sfântul Sinod 
a comunicat Ministerului Cultelor, hotărârea  sa de ridicare a Bisericii Ortodoxe 
21  Biserica Ortodoxă Română după 1918, Secțiunea - Anii 1918-1914, http://www.resurse-ortodoxe.ro/biserica-ort-
odoxa-romana-dupa-1918_l1273_p0.html, accesat la 29/07/2015
22  Nicolae Iorga, Necesitatea înfiinţării Patriarhatului, în „Universul”, 7 decembrie 1924, apud-Tit Simedrea, Păre-
rile D-lui Nicolae Iorga, în op. cit.” p. 7. „Universul”, 7 decembrie, 1924, citat de Petre Ciprian Şarpe, în articolul-
Cum s-a născut Patriarhia Română, http://www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/cum-s-n-scut-patriarhia-
rom-n, publicat la 25.05.2011, (accesat 29/07/2015)
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Române la rangul de Patriarhie. Odată cu aceasta, a fost adresată şi o cerere către 
reprezentanţii statului român, pentru întocmirea unui proiect de lege prin care să dea 
o formă juridică acestei decizii istorice23.

În acest sens, Guvernul României a elaborat un Proiect de lege pentru ridicarea 
Scaunului mitropolitan al Ungrovlahiei la rangul de Scaun patriarhal, pe care l-a 
prezentat celor două camere ale Parlamentului României, spre aprobare. În Senat, 
proiectul a fost prezentat în ziua de 12 februarie 1925 de către ministrul cultelor, 
Alexandru Lapedatu şi a fost aprobat cu 89 de voturi şi două  voturi împotrivă. 
În plenul Camerei Deputaţilor, proiectul a fost prezentat de către deputatul Petru 
Gârboviceanu şi a fost votat în unanimitate, mai exact cu 156 de voturi. După 
adoptarea acestei legi de către Parlament, a fost promulgată de către regele Ferdinand 
I, la data de 25 februarie 192524.

La 1 noiembrie 1925, în Sala Tronului de la Palatul Regal şi în prezenta Curţii 
Regale, regele Ferdinand I a ţinut o cuvântare cu ocazia întronizării primului patriarh 
al României, în care a declarat: 

După secole de muncă şi de jertfe răbdătoare ale poporului în întregimea 
sa, de sus până jos, şi ale clerului mic şi mare, după atâtea fapte mari şi 
creştineşti ale voievozilor noştri, Atotputernicul ne-a învrednicit ca, o dată cu 
împlinirea statului român în hotarele sale fireşti şi după organizarea unitară a 
Bisericii Ortodoxe Romane, să avem rara fericire de a vedea creată cea mai 
înaltă demnitate bisericească, Patriarhia. 

                  Reprodus din Investirea Sanctităţii Sale Patriarhului Miron, Biserica şi 
şcoala, anul XLIX, Nr. 45, Arad, 8noiembrie 1925.

După cum era de asteptat, legea nu a putut mulţumi pe toată lumea şi a generat 
numeroase critici. Una dintre nemulţumiri a fost legată de lipsa menţionării exprese 
în textul de lege, a cuvântului „autonomie”. Liberalii, cei care concepuseră proiectul 
de lege, dădeau asigurări că biserica este autonomă, în ciuda faptului că acest cuvânt 
nu exista în textul de lege. Această menţionare ar fi fost esenţială, pentru că în primul 
rând oferea autenticitate Bisericii Ortodoxe în cadrul societăţii româneşti25. În sensul 
strict, autonomia se referea independenţa canonică a bisericii faţă de orice putere 
lumească sau de la orice autoritate clericală din ţările coroanei ungare. În sensul larg 
al cuvântului, autonomia includea şi participarea mirenilor la administrarea afacerilor 
bisericeşti de natură materială, scolară etc., în spiritul statutului şagunian26.

23  George Grigoriţă, 85 de ani de la ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rang de Patriarhie, 07 Februarie 2010, 
http://ziarullumina.ro/85-de-ani-de-la-ridicarea-bisericii-ortodoxe-romane-la-rang-de-patriarhie-34166.html, (acce-
sat 30/07/2015)
24  George Grigoriţă, ibidem.
25  George Enache, Problema autonomiei şi legea de organizare a Bisericii, http://ziarullumina.ro/problema-auton-
omiei-si-legea-de-organizare-a-bisericii-25423.html, 23 Iulie 2010, (accesat 30/07/2015)
26  Augustin Bunea, Istorie a autonomiei bisericeşti, apud-George Enache, Problema autonomiei şi legea de organi-
zare a Bisericii, http://ziarullumina.ro/problema-autonomiei-si-legea-de-organizare-a-bisericii-25423.html, publicat 
la 23 Iulie 2010, (accesat 30/07/2015)
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Episcopii Visarion Puiu şi Vartolomeu Stănescu erau de acord că, în noua 
organizare a Bisericii, aceasta trebuie să fie independentă de faţă de stat, însă 
considerau că unele prevederi din Statutul Organic şagunian, nu erau în concordanţă 
cu spiritul canoanelor Bisericii Ortodoxe din Vechiul Regat. În final, a fost acceptată 
ideea prezenţei mirenilor în Biserică, dar adoptarea principiilor şaguniene ca atare, 
a fost respinsă27.

Faptul că, în baza acestei legi, statul putea deţine un control mai mare asupra 
aspectelor economice sau asupra modului de numire a preoţilor în parohii şi în 
alegerea episcopilor a generat iarăşi numeroase critici. Pentru ca lucrurile să poată 
merge mai departe, legea a fost acceptată în urma unui compromis, rămânând ca 
părţile implicate să interpreteze cu bună-credinţă prevederile legii, în aşa fel încât 
lucrurile să poată funcționa într-un mod normal28.

Concordatul din 1927

Concordatele ocupă un loc important în istoria Bisericii Romano Catolice, 
fiind în sine nişte tratate politice bilaterale, care au în vedere reglementarea unor 
probleme de natură religioasă. Părţile acestui tratat juridic bilateral erau, pe de o 
parte, papa, respectiv Sf. Scaun, iar de cealaltă parte, erau liderii politici ai statului 
pe teritoriul căruia se aflau credincioşi romano-catolici. Obiectul tratatului viza 
de obicei probleme cum ar fi: educaţia religioasă, căsătoria, divorţul, organizarea 
eparhiilor, numirea clerului, organizarea ordinelor şi congregaţiilor monahale şi 
bineînțeles recunoaşterea Bisericii romano-catolice ca persoană cu drepturi juridice 
şi economice şi a putea în acest fel să poată realiza venituri şi averi29.

De-a lungul istoriei, Vaticanul a încheiat mai multe concordate. Primul dintre 
acestea a fost încheiat în anul 1122 de către papa Calixt II (1110—1124) şi împăratul 
german Henric V (1150 - 1106), tratatul fiind cunoscut sub numele de «tranzacţia 
calixtină».30 Însă, după anul 1918, cele mai importante dintre aceste concordate au 
fost încheiate cu Polonia (1925), Lituania (1927), Germania (1933). În 1929, s-a mai 
încheiat încă unul cu Italia, atunci când a fost creat noul stat al Cetăţii Vaticanului31.

Înainte de semnarea acestui concordat în 1927, timp de mai mulţi ani, au 
existat numeroase tratative între cele două părţi. Discuţiile s-au încheiat la 10 mai 
1927, zi în care s-a semnat documentul la Roma. Din partea română, tratatul a fost 
semnat de către ministrul Vasile Goldiş, pe atunci ministru de  externe, iar din partea 
Vaticanului, de către Cardinalul Pietro Gasparri,32 fiind cel mai dezvoltat şi mai 
27 George Enache, op.cit.
28 Ibidem.
29  Pr. Prof. Ioan Rămureanu, Pr. Prof. Milan Şesan, Pr. Prof. Teodor Bodogae, Istoria Bisericeasca Universală...,, 
p.260
30  Ibidem, p.260
31  Valeriu Anania, Pro Memoria – acţiunea catolicismului în România interbelică, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1993, 
p.17.
32  Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Editura Institutului Biblic şi de Misiune a 
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complet, în comparaţie cu alte concordate33.

Concordatul cu Vaticanul a stârnit discuţii şi dezbateri foarte aprinse, mai ales 
în tabăra ortodoxă. De exemplu, încă cu un an înainte de semnarea concordatului, 
într-un articol din revista Renaşterea, erau criticate unele pevederi ale acestuia. Se 
aducea în discutie faptul că, 

în general prerogativele avute de biserica catolică sub stăpânirea 
Habsburgilor se vor menţine pe toată linia şi în România. (…) se va înfiinţa pe 
seama bisericii gr. catolice încă o episcopie la Cluj, una la Gherla pentru armenii 
gr. catolici separat şi una la Baia-Mare sau Sighet .(…) Averile mobile şi imobile 
ale bisericii catolice, peste tot, se menţin în situaţia de până aci, în proprietatea 
deplină a acestei biserici. (…) Venitele acestor proprietăţi vor forma patrimoniul 
sfânt, un mare fond religionar, care va sta la dispoziţia bisericii catolice şi a papii 
dela Roma, pentru trebuinţele interne ale bisericii.(…)Episcopii, preoţii catolici 
şi profesorii vor fi cetăţeni români, dar pot veni însă şi din alte ţări străine cu 
aprobarea papii şi apoi a guvernului”.

            Reprodus după  Concordatul, Ce cuprinde proiectul?-Un atentat la biserica 
noastră , Revista Renaşterea, An IV, Cluj, 22 August 1926, nr. 34, p.1.

După semnarea concordatului, protestele ortodocșilor au continuat şi mai 
vehement. În şedinţa Senatului din 23 mai 1929, mitropolitul Ardealului,  Nicolae 
Bălan, protestează împotriva Concordatului, spunând despre acesta este:

- din punctul de vedere al dispoziţiilor Constituţiunii ţării, ca anticonstituţional;
- din punctul de vedere al principiului libertăţii şi protecţiunii deopotrivă a 

tuturor cultelor ca excepţional de privilegiator exclusiv pentru cultul catolic şi cu 
totul nedrept faţă de Biserica Ortodoxă;

- din punctul de vedere al liniștei ţării, ca tulburător al păcii confesionale; 
- din punctul de vedere al intereselor culturale ale starului şi poporului 

românesc, ca antipatriotic34.
 În ciuda protestelor şi încercărilor de tot felul din partea ortodocșilor de a 

anula tratatul, acesta a fost ratificat şi a rămas în vigoare până în anul 1948.

Legea  nr. 54 din 22 aprilie  1928  pentru regimul general al  cultelor  

Situaţia demografică a cultelor în preajma anului 1928

După constituirea statului unitar român, are loc revenirea Basarabiei la patria-
mamă în data de 27 martie 1918, apoi a Bucovinei la 28 noiembrie 1918, urmate 
de a Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului la 1 decembrie 1918. 

B.O.R., vol 3, p.400.
33  Pr. Prof. Ioan Rămureanu, Pr. Prof. Milan Şesan, Pr. Prof. Teodor Bodogae, Istoria Bisericeasca Universală...,, p.324
34  Cezar Tăbârnă, Istoria creştinismului (CMXXXV): Concordatul cu Vaticanul (V), 01 Aprilie 2008, http://ziarul-
lumina.ro/istoria-crestinismului-cmxxxv-concordatul-cu-vaticanul-v--59733.html, (accesat la 31/07/2015)
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În consecinţă, România îşi mărise teritoriul de la „130.177 km pătraţi în 1913, la 
295.049 km pătraţi în 1920, ca şi populaţia sa, de la 7.160.000 locuitori în 1912, până 
la aproximativ 15.541.000 locuitori în 1920”35.

Trebuie precizat faptul că, la vremea respectivă, nu existau statistici foarte 
clare privind demografia religioasă a ţării. Există însă unele date aproximative care 
ne pot ajuta în a ne face o imagine asupra situaţiei existente la momentul respectiv. 
O statistică a cultelor religioase în Romania ne este oferită de Enciclopedia Română 
Minerva, care prezintă o situația  din care „reiese că, în anul 1927, existau 12.603.000 
ortodocși, 1.865.000 greco-catolici, 1.461.500 catolici, 1.007.000 mozaici, 181.500 
mahomedani, 106.000 unitarieni, 70.000 calvini şi 106.000 aparţinând diferitelor 
secte”36.

O estimare asemănătoare a fost făcută de către profesorul Vasile Ispir (1886-
1947), autorul lucrării „Sectele religioase din România”, publicată chiar în anul 1928  
şi care, la acea vreme, era titular al noii catedre de Îndrumări misionare şi Sectologie 
în cadrul Facultăţii de Teologie din Bucureşti37. Acesta susţinea că, „în anul 1927, la o 
populaţie de 17.000.000 de locuitori, 12.000.000 erau ortodocşi (70,5 %), 1.300.000 
greco-catolici (7,7 %), 1.250.000 romano-catolici (7,3 %), 900.000 mozaici (5,8 %), 
700.000 calvini reformaţi (4,1 %), 310.000 luterani evanghelişti (2,1 %), 75.000 
unitarieni (0,4 %), 250.000 mahomedani (1,4 %), 150.000 de sectanţi (1,25 %)”38.

În data de 29 decembrie 1930, are loc primul recensământ, efectuat în  
România  reîntregită. Acesta a oferit cele mai credibile informaţii, fiind totodată și 
primul recensământ organizat și desfășurat în conformitate cu cerințele științifice și 
moderne ale acelei perioade39. 

De aici avem următoarele date: populaţia României avea 18.057.028 de cetățeni 
care se repartiza astfel, în funcţie de religie: ortodoxă 13.108.227 (72,6%), greco-
catolică 1.427.391 (7,9%), romano-catolică 1.234.151 (6,8%), mozaică 756.930 
(4,2%), reformată-calvină 710.706 (3,9%), evanghelică-luterană 398.759 (2,2%), 
islamică 185.486 (1%), unitariană 69.257 (0,4%), baptistă 60.562 (0,3%), lipoveană 
57.288 (0,3%) şi cu procente sub 0,1: adventistă 16.102, armeano-gregoriană 10.005, 
armeano-catolică 1.440, alte religii şi secte 7.434, liber-cugetători 6.604, nedeclarată 
6.686 40. 

35 Andre Tibal, La Roumanie, Rieder, Paris, 1931, pag. 116-apud, Cristian Gojinescu, Situaţia demografică a 
cultelor după 1918, http://www.etnosfera.ro/pdf/2009/2/04.pdf, accesat la 27/07/2015
36  Minerva, Enciclopedia Română, Cluj 1930, pag. 331, apud-Cristian Gojinescu, ibidem.
37 Vasile Ispir, în Dicţionarul Teologilor Romani, http://biserica.org/WhosWho/DTR/I/VasileIspir.html, (accesat 
27/07/2015)
38 Cristian Gojinescu, op.cit.
39  Recensământul din 1930- https://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_din_1930, accesat la 
27/07/2015
40  Recensamantul, idem,https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/Recensamant1930-II-XXIV.jpg
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Pregătirea legii

Putem observa că, în 1928, se împlineau 10 ani de la Marea Unire, iar adoptarea 
legii ar fi avut o importanţă simbolică deosebită. Adoptarea unei astfel de legi 
trebuia să confirme capacitatea statului român de a realiza din punct de vedere legal, 
structurile necesare funcţionării întregii societăţi, inclusiv a instituțiilor religioase41. 

Aşa cum era firesc, la elaborarea acestei legi au fost consultați şi liderii cultelor 
religioase după cum urmează:

Episcopul de Roman - Lucian, comunităţile israelite şi status-quo-ul din 
Ardeal şi Banat, Uniunea Evreilor Români, Uniunea Comunităţilor Israelite 
din Vechiul Regat, Uniunea Comunităţilor Baptiste din România, Consistoriul 
Mitropoliei Ortodoxe Române din Ardeal, Banat Crişana şi Maramureş, 
Consistoriul Luteran din Transilvania, Arhiepiscopia romano-catolică din 
Bucureşti, Mitropolia greco-catolică din Blaj, Dieceza greco-catolică de rit latin 
Oradea, Consiliul Dirigent al Eparhiei Reformate din Ardeal, Consistoriul Bisericii 
Unitariene, Episcopia Lipovenilor, Biroul Central Israelit din Transilvania42.

Legea a fost pusă în dezbatere publică în ianuarie 192843. Această dezbatere 
a fost însufleţită mai ales din partea greco-catolicilor cu referire la art. 41, devenit 
apoi art.45 şi în final art.47. Acest articol consfințea dreptul B.O.R., de a intra în 
posesia patrimoniului parohiilor unite care erau părăsite de credincioși şi care treceau 
la B.O.R.. Dezbaterea a creat polemici dure, materializate cu acuzaţii şi etichetări 
mai ales din partea uniţilor44. Într-un articol din 23 ianuarie 1928 apărut la ziarul 
Cuvantul, Nae Ionescu condamna art. 41 spunând: „să recunoaștem că, sub aparențe 
de obiectivitate, art. 41 al proiectului Lapedatu însemnează – prin situaţia de fapt – 
o grea lovitură dată uniţilor (…) fundamentul juridic al dispoziţiilor proiectului de 
lege nu este din cele mai tari”45. S-a propus ca legea să nu prevadă articole pentru 
rezolvarea litigiilor dintre culte, acestea rămânând a fi soluționate prin celelalte legi 
de drept comun46.

Poziția ortodocșilor este prezentată într-un articol din 12 februarie 1928, apărut 
la revista „Renaşterea”, în care se preciza care erau punctele care îi nemulțumeau pe 
ortodocşi şi care urmau a fi combătute în Senat: 

Prevederile art. 1 prin care Statul garantează tuturor cultelor o deopotrivă 
libertate şi protecţiune. Adevărata şi deopotrivă protecţiune ar fi numai atunci 
când subvenţionarea diferitelor culte s’ar face în proporţie cu averea ce posedă 
fiecare biserică. Prevederile art. 6, 9 şi’n deosebi 47, cari creiază temeiuri de 

41  Constantin Schifirneţ, op.cit. p.513.
42  Biblioteca Academiei Romane, Arhiva Al. Lapedatu, dosar în problema Legii Cultelor, 1926,vol.XX., apud- Ibi-
dem,p.515.
43  Ibidem, p. 513.
44  Ibidem, p. 516.
45  Ibidem, p. 518.
46  Ibidem, p. 523.
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posibilitate pentru încheierea de concordate speciale, chiar contrar prevederilor 
constituționale. Art. 19, dacă se adeverește că între cultele recunoscute va fi pus 
şi cel baptist, acest fapt va forma un adevărat act de subminare a bisericii noastre 
ca şi a celorlalte confesiuni creştine.

           Reprodus după  Noua lege a cultelor, Revista Renaşterea, Anul IV, Nr. 7, Cluj, 
12 februarie 1928, p. 1

În continuare articolul evidenţiază starea de spirit a celor două biserici romano-
catolică şi greco-catolică, aflate pe punctul de a-şi pierde o parte din patrimoniu, 
odată cu trecerea credincioşilor acestora, la cultul ortodox.

Articolul care a provocat mai aprinsă discuţie este art. 41, care asigură 
că averea bisericească să treacă în mod proporţional cu numărul celor ce vor 
trece dela un cult la altul, potrivit principiului canonic al bisericii ortodoxe. Acest 
articol aprobat  unanim de toate cercurile noastre ortodoxe, a stârnit indignare 
şi impulsivitate de combatere în cercurile române unite şi, catolicizate. Atât uniţii 
cât şi catolicizaţii văd în acest articol primejdia reunirii unirii bisericii unite cu 
cea ortodoxă română. Preoţii lor (…) de când au început să se simtă din ce în ce 
mai catolici şi mai puţin ortodocşi şi poporul în schimb din ce în ce mai ortodox şi 
român, foarte puţin unit şi aproape de loc catolic-papistaş,  sunt convinşi că dacă 
se ia zăgazul material al averilor bisericeşti (…), atunci valul de re’ntoarcere la 
biserica strămoşască se va porni fără a mai putea fi oprit.

             Reprodus după Noua lege a cultelor, Revista Renaşterea,  Anul VI, Nr. 7, 
Cluj, 12 februarie 1928, p.1.

Legea cultelor din 1928, a fost compusă din 42 de articole, care au fost 
sistematizate în 3 capitole. Acestea sunt: 

Capitolul I cuprinde dispozițiile generale în care statul garantează tuturor 
cultelor o deopotrivă libertate şi protecţie, dreptul cultelor de a-şi înfiinţa şcoli etc. 
Legea prevedea îndatorirea cultelor de a oficia servicii religioase la solemnităţile 
naţionale şi la cele ale Familiei Domnitoare, dar nu prevede formule de pomenire a 
autorităţilor în cadrul acestor solemnităţi. Lipsa acestei prevederi poate fi explicată 
prin faptul că ele erau deja fixate încă de la instaurarea monarhiei. Aceste formule 
de pomenire vor fi printre primele modificate în Decretul  nr. 177/1948  pentru 
regimul general al cultelor religioase. De exemplu, la cap. 3, art. 27 din decretul 
sus-menţionat se specifică: 

La pomeniri, în legătură cu autoritatea supremă a Statului, care în mod 
obişnuit se fac cu ocazia diferitelor slujbe religioase, precum şi la solemnitățile 
oficiale prevăzute de legi şi deciziuni, se vor întrebuința numai formule aprobate, 
în prealabil, de Ministerul Cultelor. Cultele sunt ţinute, de asemenea, să nu 
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întrebuinţeze formule şi expresii, în cărţile de ritual, contrare legilor şi bunelor 
moravuri.

    Reprodus după Decretul nr. 177 din 1948, Monitorul Oficial nr. 204 din 3 
septembrie 1948.

De asemenea, în cadrul Legii nr. 54 din 22 aprilie 1928, nu este prevăzut 
un model de jurământ al clerului superior faţă de autorităţi, aşa cu este prevăzut în 
Decretul nr. 177/1948.

Legea interzicea împiedicarea exerciţiului liber al oricărui cult, constituirea de 
organizaţiuni politice pe bază confesională, exercitarea jurisdicţiei unui cult în afara 
ţării. Aceste măsuri vor fi păstrate şi în decretul sus amintit.

O altă măsură care va rămâne este cea referitoare la primirea de ajutoare 
materiale din străinătate direct sau indirect, fără a însţiinta guvernul. Măsura va fi 
prevăzută şi în Decretul  nr. 177/1948, la cap. 5 art. 42.

Relaţiile dintre cultul catolic şi statul român, rămâneau a fi soluţionate printr-
un acord special, fapt care a atras, nemulţumirea ortodocşilor. 

Capitolul II  stabilea raporturile dintre stat şi culte, precizând la art. 21 cele 8 
culte care urmau să fie recunoscute oficial în România, în afară de Biserica Ortodoxă 
Română. Aceste culte erau următoarele:

a) Cultul român greco-catolic (unit);
b) Cultul catolic (de rit latin, grec-rutean şi armean);
c) Cultul reformat (calvin);
d) Cultul evanghelic-luteran;
e) Cultul unitarian;
f) Cultul armeano-gregorian;
g) Cultul mozaic (cu diferitele sale rituri);
h) Cultul mahomedan.
La această secţiune, unul dintre cele mai importante articole este art. 31. În 

cadrul acestuia, era prevăzută susţinerea materială a cultelor de către stat. Această 
susţinere urma să fie făcută „în raport cu numărul credincioşilor români ai lor faţă 
de populaţia totală a ţării, cu situaţia materială a cultelor respective şi cu nevoile lor 
reale”. Articolul dădea câștig de cauză otodocşilor care erau superiori numeric, dar 
inferiori din punct de vedere material după secularizarea făcută de A. I. Cuza.

Un alt aspect care trebuie menţionat este acela că susţinerea făcută de către stat 
nu prevedea în mod clar şi salarizarea clerului, aşa cum s-a procedat la Decretul nr. 
177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase.

Capitolul III era alcătuit doar din două articole, mai exact art. 41 si 42, în care 
se stabileau relaţiile dintre culte. În cuprinsul acestor două articole, se preciza faptul 
că membrii unui cult nu pot fi constrânși să contribuie la întreținerea altui cult, iar 
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preoții pot face slujbe pentru credincioșii altui cult, doar în cazul când credincioșii 
unui cult, care nu au preot în localitate, ar cere ei înşişi la locuinţa lor serviciul 
preotului unui alt cult şi numai pentru cazuri de extremă necesitate şi urgenţă. Cel 
mai probabil, ultimul articol se referea la preoţii greco-catolici care ţineau ritul 
ortodox, dar administrativ erau sub ascultarea Romei. Aceştia erau probabil solicitaţi 
în Ardeal în astfel de situaţii şi aveau nevoie şi de un cadru legal pentru a-şi putea 
îndeplini misiunea preoțească.

Concluzii

În cele din urmă, putem spune că, din punct de vedere legislativ sau cel puţin 
la nivel teoretic, statul român era un stat echilibrat în relaţia sa cu asociațiile şi cultele 
religioase.  Recunoașterea  autonomiei acestora din partea statului, dar şi faptul că 
acesta se obliga să le sprijine, era o garanţie a dreptului de manifestare a credinţei 
religioase. Motivaţia era una simplă şi logică: membrii cultelor respective erau în 
acelaşi timp şi cetățeni ai statului român. Faptul că statul nu avea un control total 
asupra cultelor, lăsându-le acestora dreptul de a se conduce singure prin regulamente 
interne, demonstrează că exista o separare între stat şi culte, iar ingerințele statului în 
treburile acestora erau limitate. Separarea era benefică în primul rând pentru culte, în 
sensul că le proteja de erorile politice ale statului. Asocierea cu un stat a unui cult, îi 
poate  aduce uneori acestuia din urma, grave prejudicii de imagine, facându-l părtaş 
la toate greşelile pe care le poate face un stat în general. Atenţia deosebită pe care 
statul o acorda relaţiei cu B.O.R. se datora faptului că aceasta era cea mai mare şi 
importantă instituţie divino-umană de pe teritoriul său.  De asemenea, putem spune 
că statul român, era un stat care colabora normal şi constructiv în acelaşi timp şi cu 
celelalte culte. Garantarea autonomiei tuturor cultelor recunoscute, demonstrează că 
statul era neutru din punct de vedere religios. Separarea cultelor recunoscute faţă 
de stat, era, de asemenea, una echilibrată şi nu extremă, ca în cazul mileniștilor 
opriţi prin Decizia nr.  5734/1925. Emiterea legii cultelor din 1928 are o importanţă 
deosebită prin aceea că statul roman îşi creează o biserică naţională, cu un cadru 
juridic bine structurat care să-i ofere posibilitatea de a se organiza şi de a funcţiona 
într-un mod corespunzător. România Mare era o ţară nouă, o țară reîntregită, cu un 
calendar nou, cu o biserică nou organizată şi cu o noua lege a cultelor, modernă şi 
adaptată cerinţelor vremii.
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STRATEGIA NAȚIONALĂ 
DE APĂRARE A ȚĂRII 2015-

2019:  ASPECTE DOCTRINARE, 
GEOPOLITICE ȘI LEGALE (PARTEA I) 

THE NEW HOMELAND DEFENCE 
STRATEGY 2015-2019: DOCTRINAL, 

GEOPOLITICAL AND LEGAL ISSUES 
(PART I)  

DOCTRINE, STRATEGII ŞI POLITICI DE SECURITATE

Drd. Iulian Cezar PETCU1

Abstract

The new Homeland (National) Defence Strategy for the period 2015-
2019 was approved by the Romanian Parliament on June 22, 2015 and it 
has already generated intense debates and controversies on several issues 
regarding its concepts as well as on some doctrinal, geopolitical and legal 
aspects.

In this first part of our study we shall present the general contents and 
the big picture of the issues to be analysed in the following three parts.

Key Words : security, intelligence, safety, defence, power, law enforcement, 
grand strategy, doctrines. 

CUPRINS GENERAL
1. Introducere
2. Ce este și ce nu este actuala SNAT 2015
3. Originile doctrinare ale Strategiei 
4. Aspecte geopolitice în contextul actual

1  Așa cum de altfel propuneam și noi în studiul despre SANR 2010, publicat în Univers strategic nr. 1(21)/2015.
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5. SNAT 2015-2019 : strategie sau super-lege ?
Concluzii
Bibliografie

1. INTRODUCERE

Indiferent ce denumire poartă (Cartă albă, Concept de securitate, Strategie de 
apărare, Strategie de securitate, Politică de apărare și securitate etc.), Strategia de 
Apărare Națională este un produs intelectual doctrinar programatic de cel mai înalt 
nivel și de cea mai mare importanță practică pentru conducerea unui stat, pentru 
orientarea strategică a asigurării securității, independenței, suveranității și integrității 
naționale, a siguranței și bunăstării cetățenilor țării respective, fiind denumită și 
Grand Strategy sau High Politics. 

Complexitatea Sistemului de Securitate a României impune în mod obiectiv 
o abordare interinstituțională și transdisciplinară a elaborării SANT. Scopul acestei 
abordări este crearea cadrului conceptual (doctrinar) și a celui acțional (real) privind 
articularea unor mecanisme funcționale în asigurarea unei apărări eficiente a țării 
și a unei securități naționale depline, în toate componentele sale, demonstrabilă 
atât obiectiv, prin indicatori măsurabili, cât și subiectiv, printr-o percepție (stare 
pshihosociologică și reprezentare socială) pozitivă, în condițiile unei societăți 
democratice.

Partea din SANT (2015) care se ocupă de Valori, Principii, Interese și Obiective 
naționale de securitate este bine realizată, critica potrivit căreia obiectivele trebuiau 
esențializate și reduse numeric nu este judicioasă pentru o strategie publică deoarece 
tocmai indicarea unui număr redus de obiective fundamentale ar atrage atenția 
adversarilor în vederea concentrării eforturilor lor împotriva intereselor României.

Un aspect care a generat foarte multe controverse este introducerea corupției 
printre vulnerabilitățile la adresa securității naționale, în condițiile în care există deja 
o Strategie Națională Anticorupție.

Nu a fost clarificată încă înființarea Comunității Naționale de Informații, fiind 
recunoscut faptul că CSAT reprezintă în același timp mai mult (cuprinde instituții 
din afara activității de intelligence) și mai puțin (coordonarea și colaborarea dintre 
serviciile de informații sunt neinstuționalizate) decât o Comunitate Națională de 
Informații în România.

Din punct de vedere geopolitic și geostrategic, ne putem pune întrebarea dacă 
indicarea punctuală și explicită a Federației Ruse ca un factor de risc și amenințare 
în contextul deteriorării relațiilor dintre acest stat și NATO este oportună, măcar 
dacă avem în vedere atât lungimea intervalului de previziune (2015-2019), în timpul 
căruia evoluțiile pot fi foarte dinamice, cât și reacțiile Federației Ruse la această 
apreciere inamicală. 
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2. CE ESTE ȘI CE NU ESTE ACTUALA SNAT 2015-2019

Subtitlul motivant al Strategiei actuale este O Românie puternică în Europa 
și în lume, menit a pune accentul pe latura de putere, forță, siguranță, prestigiu ale 
României în mediul geopolitic și geostrategic regional și global.

Aceasta demonstrează esența și caracterul acestei Strategii: este o strategie, 
nu o lege, fiind adoptată și nu elaborată de către Parlament. Acest document este 
de cel mai înalt nivel în ierarhia actelor din domeniul securității naționale : este 
un document strategic, de cea mai înaltă orientare, nu un document de planificare, 
de tactică, o politică sau un program, și desigur nu cuprinde proceduri și indicații 
operaționale (deși încă de la pct. 1 din Introducere se invocă prevederile Legii nr. 
473/2004 a planificării apărării). 

Prezentarea ei în fața Parlamentului este obligația președintelui în termen de 
6 luni de la preluarea mandatului, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. 1 din  
Legea nr. 473 din 2004 privind planificarea apărării. Dar tocmai prin invocarea 
acestui text de lege, ca și prin titlul Strategiei se pot produce mari confuzii. Pentru 
că, pornind de la general la particular, de la întreg la parte, traiectoria taxonomică a 
conceptelor este securitate – apărare – armată (sau aspecte militare). Ori în această 
Strategie, apărarea este genul proxim (întregul), iar informațiile, contrainformațiile 
și securitatea sunt diferența specifică (partea).

De asemenea, a fost criticată de către tabăra coaliției guvernamentale, prin 
vocea președintelui Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, introducerea în cadrul SNAT 
2015 (și implicit sub coordonarea și în responsabilitatea Administrației Prezidențiale) 
a unor direcții de acțiune (pentru combaterea riscurilor, amenințărilor și mai ales a 
vulnerabilităților) în unele domenii (social, diplomație, economie, finanțe, energie, 
infrastructură, cyber, educație, sănătate, mediu, demografie), ar reprezenta o încălcare 
a atribuțiilor guvernamentale în aceste domenii de către Administrația Prezidențială, 
care își extinde astfel prerogativele de decizie și coordonare a acestor domenii. De 
altfel, sintagma securitate națională extinsă, dintr-o perspectivă multidimensională 
integratoare, prin care se lărgesc aceste preocupări ale Strategiei, constituie una 
dintre noutățile acesteia și o aplicare practică a conceptului integrator al NATO de 
Smart Defense adoptat de Summit-ul NATO din 2010 de la Lisabona.

La o primă aproximare, apreciem că aceasta este o abordare politicianistă, 
partizană în favoarea unor grupuri de interese, deoarece problemele ridicate de aceste 
domenii în România sunt prea importante și prea grave pentru a fi abordate de această 
manieră îngustă. Cine susține aceste idei (se face că) uită faptul că, din punct de vedere 
al ordinii constituționale, atât Administrația Prezidențială, cât și Consiliul Suprem de 
Apărare a Țării (CSAT) fac parte din zona executivă. Ne amintim bine că atunci 
când, în decembrie 2008, Mircea Geoană, în calitatea lui de atunci de președinte al 
Senatului, a revendicat funcția de vicepreședinte al CSAT, tocmai această obiecțiune 
a fost ridicată: se creează confuzia dintre funcțiile Executivului și Legislativului, 
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încălcarea atribuțiunilor instituțiilor cu caracter executiv de către persoane cu funcții 
în instituțiile din domeniul legislativ.

Va trebui apoi ca, la cele mai înalte niveluri de decizie în cadrul instituțiilor 
statului care răspund de securitatea națională (Parlament, CSAT, Guvern, Ministerul 
Apărării Naționale, serviciile de informații), să se decidă dacă de securitatea națională 
răspundem toți, tot poporul, așa cum prevede SANT 2015, sau este prerogativa 
exclusivă a serviciilor de informații și a celorlalte instituții de forță – Ministerul 
Apărării Naționale, Ministerul de Interne, Ministerul Justiției, etc. (coordonate de 
CSAT), așa cum prevede Legea Siguranței Naționale nr. 51/1991 modificată în 2014. 
În acest scop, poate nu întâmplător, în titlul Strategiei Securitatea a fost înlocuită 
încă din 2010 cu Apărarea, iar în titlul Legii Siguranța națională (varianta 1991) a 
fost înlocuită cu Securitatea națională (varianta 2014), inversându-se raportul între 
parte și întreg (după cum arătam și mai sus) și producând astfel confuzie în plan 
doctrinar, strategic, legal, decizional și acțional.

Toate aceste aspecte controversate vor fi analizate pe larg în părțile viitoare ale 
acestui studiu.

Va urma
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POATE DEVENI OARE MAREA 
NEAGRĂ O POARTĂ A IMIGRAȚIEI 

MUSULMANE ÎN RUSIA? 

LA MER NOIR PEUT-ELLE DEVENIR 
UNE PORTE DE L’IMIGRATION 

MUSULMANE EN RUSSIE?  

GEOPOLITICA  MĂRII  NEGRE

Gheorghe VĂDUVA1

Agata Mihaela POPESCU2

Rezumat

Migrația arabă spre alte orizonturi, probabil, se va continua. O astfel 
de migrație este, deopotrivă, una spre pomul lăudat – țările bogate ale Uniunii 
Europene –, spre locuri liniștite sau spre noi pământuri, cum ar fi, spre exemplu, 
cele siberiene. Deja există o imigrare semnificativă a musulmanilor spre acele 
locuri. Este oare posibilă ca ea să se amplifice? În afară de faptul că aici sunt 
numeroase resurse energetice (petrol și gaze), populația autohtonă este rară 
(Rusia are, în total, în 2015, un număr de 142.423.773 de locuitori. Este 
posibil ca, mai devreme sau mai târziu, o parte din musulmanii lumii să caute 
adăpost și aici? Drumul lor va trece, oare,  și prin Marea Neagră? 

Cuvinte-cheie: musulmani, Marea Neagră, Rusia, Turcia, republici musulmane 

Résumé

La migration arabo-musulmane vers les autres horizons, va continuer 
probablement.  Une telle migration est, en même temps, l’une vers l’arbre 
loué – les pays riches de l’Union Européenne –, vers les endroits tranquilles 
ou vers des nouvelles terres, comme, par exemple, les terres sibériennes. Il 
y en a déjà une migration massive des musulmans vers ces endroits C’est 
vraiment possible qu’elle s’amplifierait ? Au fait qu’il y en a des nombreuses 

1 Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”
2 Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”
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ressources énergétiques (pétrole et gaz), on ajoute le fait que la population 
est rare, (Russie a en 2015, en total, 142.423.773 habitants. Est-il possible 
que, plus tôt ou plus tard, une partie de musulmans du monde y chercherait de 
s’abriter ? Sa route passerait, vraiment, sur la Mer Noir ? 
  
Mots-clefs : musulmans, Mer Noir, Russie, Turquie, républiques musulmanes

Reprezentanți imporanți ai ONU, oficialii UE și alți demnitari și 
propagandiști ai globalizării, distrugerii frontierelor și, în Insula 

Europeană Occidentală, ai euroregionalizării, justifică în fel și chip acest fenomen, 
considerându-l demn de a-l trata cu o deschidere totală și a primi cu brațele deschise 
sutele de mii și chiar milioanele de imigranţi arabo-musulmani și a le asigura tot 
ce le poftește inima, pentru că, nu-i așa, dreptul la emigrație și imigrație este unul 
dintre drepturile fundamentale ale omului, chiar dacă acest fenomen în masă schimbă 
complet rânduielile lumii și creează mari dificultății în țările de destinație. Acești 
oameni, consideră ONU, au dreptul la protecție, nu? În aceste țări de destinație, în 
principiu cele din Insula Vestică a Europei, oricât ar fi ele de bogate și de foarte 
mândre de trecutul lor colonial sau de mari puteri europene, există, ca peste tot, 
în afară de echilibre vremelnice, și mari dificultăți în ceea ce privește locurile de 
muncă, noua configurație economică, problemele financiare, integrarea țărilor est-
europene într-un concept occidental care nu le este tocmai propriu, relațiile cu Rusia, 
relațiile euro-atlantice etc. etc. Agenția Frontex sugerează, potrivit marelui cotidian 
Le Figaro, „deschiderea unor noi căi de imigrație legală”, iar unii dintre demnitarii 
europeni spun că ar trebui să ne fie rușine dacă că nu vrem să-i ajutăm pe acești 
oameni disperați, care-și părăsesc țările pentru a ajunge pe continentul nostru. 

Fenomenul migrației musulmane masive pe continentul european nu este, 
totuși, singular. Musulmanii vizează și America, și Australia și Rusia. Numai că 
spațiile acestea sunt un pic mai îndepărtate, iar intrarea în aceste țări este extrem de 
dificilă. Politica lor nu este nici pe departe la fel de tolerantă cum este cea europeană și 
nici nu prea sunt deschise niște porți de ieșire din spațiile musulmane de origine (cum 
este poarta libiană) și de intrare în Europa, cum este coasta europeană a Mediteranei, 
îndeosebi cea italiană.

Rusia ar putea fi, totuși (și chiar este), o destinație, în pofida discursului lui 
Vladimir Putin din Parlamentul de la Moscova, aplaudat timp de cinci minute, 
potrivit căruia în Rusia se trăiește rusește, iar musulmanii care vin aici, întrucât ei 
au nevoie de Rusia și nu Rusia de ei, trebuie să se comporte după regulile rusești 
și nu după Sharia lor. Dacă vor să trăiască după Sharia, n-au să se ducă acolo unde 
se află astfel de reguli, nu în Rusia, spune Vladimir Putin. De aici nu rezultă că nu 
există imigrație musulmană în Rusia. Deja câteva milioane bune de musulmani sunt 
nu doar în Siberia – un spațiu care, se știe, este vizat de imigranții musulmani legali 
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sau ilegali de mai multă vreme –, ci chiar în capitala Federației. Căile de pătrundere 
a musulmanilor în Rusia sunt și ele diferite, unele, via Europa de Est, altele via Asia 
centrală. Unii dintre experții americani, scrie Vocea Rusiei (Sputnik, după noua ei 
denumire), susțin că, în imensa țară a rușilor, există deja 19 la 20 de milioane de 
musulmani, adică 13% - 15% din totalul populației, iar într-un timp foarte scurt, 
datorită natalității explozive a acestei populații (în jur de zece copii de familie), va 
deveni chiar majoritară. Alții susțin că, din cei 142 de milioane de oameni care trăiesc 
în Rusia, vreo 30-40 de milioane sunt musulmani, ceea ce înseamnă, spun analiștii 
respectivi, că Rusia va deveni în scurt timp, un califat. 

Vocea Rusiei (actualmente Sputnik) combate aceste afirmații și arată că, la 
recensământul din 2002, în Rusia au fost înregistrați 14,64 milioane de musulmani, 
adică ceva mai puțin de 10% din populația Federației (în iulie 2015, populația 
Rusiei se estima la 142.423.773 locuitori). După datele publicate de un think-thank 
american (Pew Research Center), specializat în chestiuni de analiză demografică, în 
2030 vor fi 18,6 milioane de musulmani în Rusia, adică în jur de 12% din populația 
țării, estimată a fi, la acea dată, de 150 de milioane de locuitori.3  

Statisticile pe care le aduc drept contraargumente liniștitoare cei de la Sputnik 
contrabalansează cumva cele scrise în presa occidentală, dar de aici nu rezultă 
că o astfel de problemă, în Rusia, nu există. Agenția Sputnik se referă, de fapt, la 
musulmanii care trăiesc deja de secole în republicile musulmane ale Federației Ruse 
(Cecenia, Daghestan, Ingușeția, Adigeia, Altai, Bșcorostan, Buriatia, Kabardino-
Balkaria, Karaciai-Cerchezia) și nu la imigranți. Ca un alt argument, se aduce și 
faptul că, în teritoriile respective, există minorități ruse semnificative, între 25% și 
36%, iar în Adîgeia, chiar 63%, care cam fac regulile aici. În 2014, s-au înregistrat 
286.402 nașteri la o populație totală a acestor republici de 14.443.611 locuitori. În 
plus, în mare parte, acești musulmani trăiesc rusește. 

Nu știm dacă o astfel de realitate trebuie să fie (sau nu) liniștitoare pentru 
Rusia. Știm doar că lumea musulmană trăiește într-o efervescență uriașă, ca un stup 
foarte agitat, undeva între o ofensivă fără precedent a jihadiștilor împotriva lumii 
nemusulmane, îndeosebi împotriva lumii occidentale, și disperarea a milioane de 
musulmani care și-au părăsit sau își părăsesc țările lor din cauza războaielor și 
primejdiilor grave la care sunt supuși în țările de origine ajutate de Occident să se 
reformeze (a se vedea „Primăvara Arabă”, războiul din Irak, războiul din Afganistan 
etc.). 

Este însă foarte posibil ca migrația masivă a populației musulmane să fie 
folosită și drept scut de către jihadiști și de către adepții Statului Islamic pentru a-și 
infiltra celulele și structurile lor de război asimetric în marile orașe ale Europei și ale 
Asiei, adică în punctele-cheie ale proiectului lor de constituire sau reconstituire a 
Marelui Califat. 

3 Alexandr Latsa, Réflexions sur le péril démographique musulman russe,  http://fr.sputniknews.com/french.ruvr.
ru/2014_02_05/Reflexions-sur-le-peril-demographique-musulman-russe-6550/ accesat la 09.09.2013
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Cele scrise de acest autor nu au însă în vedere și un posibil flux de imigranți 
musulmani în imensul spațiu al Rusiei, altul decât cel al republicilor musulmane, dar 
care pot folosi aceste republici musulmane ca poartă de intrare pe teritoriul Federației 
Ruse. Cea mai mare parte din aceste republici sunt situate în zona Caucazului. 
Rusia a avut și încă are probleme destul de grave în Cecenia, în Daghestan și în alte 
locuri. Și chiar dacă Federația și-a consolidat structurile de securitate și poate face 
față cu succes unor mișcări ale extremiștilor musulmani, să nu uităm că majoritatea 
teroriștilor care au acționat și acționează în Rusia sunt musulmani. 

De aceea, ar fi posibil ca, în situația în care Statul Islamic chiar vrea să-și pună 
în aplicare planul său nebunesc de a realiza un califat imens din nordul Africii până 
la granițele Chinei, cuprinzând chiar și o parte din China, sfidând astfel toate puterile 
lumii, să se folosească de aceste emigrații din Orientul Mijlociu, inclusiv pe direcția 
strategică Marea Neagră, Caucaz, Volga, Siberia. 

Nu știm dacă SI are posibilitatea reală de a se implica în această furtună 
uriașă generată de imigranții musulmani deocamdată în Europa pe Vest, pe direcția 
strategică principală Libia, Italia, țările musulmane din Europa, Serbia, Ungaria, 
Austria, Germania, cu destinația Austria, Germania, Olanda, țările nordice etc. 
Dar nu încape nicio îndoială că jihadiștii și membrii SI se folosesc la maximum 
de acest fenomen, chiar dacă nu ei l-au generat (deși există și opinii contrare, care 
demonstrează că tocmai ei l-au creat), pentru a-și implementa dispozitivul în zonele 
lor de interes strategic.

În condițiile în care se va deschide, prin Marea Neagră și Caucaz, direcția 
strategică rusă a fenomenului imigraționist musulman (Rusia fiind o mare putere 
foarte importantă pentru toată lumea, dar destul de vulnerabilă la un astfel de fenomen 
în zona Caucazului și a Asiei Centrale), atunci România și Bulgaria, în care există 
comunități musulmane, ar putea fi destul de semnificativ afectate. 

Dacă toate componentele extremiste musulmane din lume vor fi agitate și 
implicate într-o formă sau alta în fenomenul ofensivei jihadiste împotriva civilizațiilor 
nemusulmane din spațiul Europei și Asiei (iar acest lucru se manifestă aproape 
peste tot, începând cu cea mai mare provincie din China, Xianjiang, și continuând 
cu musulmanii din India, din Pakistan, din Asia Centrală, din Caucaz, din Turcia, 
cea mai mare țară musulmană din zonă etc.), atunci lumea chiar va avea o mare 
problemă, iar Marea Neagră ar putea fi una dintre sinapsele strategice importante 
ale ofensivei foarte complicate, hibride, asimetrice, disimulate, implicite a Statului 
Islamic spre zonele planetei cu cele mai mari resurse, iar acestea se află, cum bine se 
știe, pe teritoriul Rusiei. 

Raționamentul posibil liniștitor este acela că Turcia nu face parte dintre 
țările care să încurajeze jihadismul. Turcia, cu cei 80 de milioane de locuitori ai 
săi, este unul din punctele tari ale rezistenței la migraționismul arabo-musulman și, 
considerăm noi, e greu de crezut ca țara aceasta foarte mare, de dimensiune euro-
asiatică, ar putea sau ar dori să încurajeze un astfel de fenomen. Dar de aici nu rezultă 



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(23)/2015290

că ea este invulnerabilă și nu poate fi afectată. Oricum, în Turcia se află o mare masă 
de imigranți sirieni, care și-au părăsit țara din cauza războiului. Iar Turcia are mare 
grijă de ei.

În condițiile în care Rusia și-a întărit semnificativ Flota Mării Negre, iar NATO, 
îndeosebi prin Turcia, dar și prin România și Bulgaria, este prezentă tot semnificativ 
în Marea Neagră, este de presupus că jihadiștii nu-și pot face de cap aici. Dar dacă 
fenomenul imigraționist islamist va viza Rusia, atunci este foarte posibil ca situația 
strategică din zonă să se degradeze semnificativ. Poți opri orice coloane și orice trupe 
ale SI sau ale jihadiștilor, oricât ar fi ele de numeroase, dar nu poți opri milioanele de 
emigranți, bătrânii, invalizii și femeile cu copii în brațe.  

Cu alte cuvinte, întrebarea de la începutul acestor rânduri persistă: Va deveni 
oare Marea Neagră o poartă de trecere a arabo-islamiștilor spre Rusia? Iar răspunsul 
ar putea fi următorul: Da, dar cu condiția ca Turcia să dorească sau să accepte acest 
lucru. Ceea ce este foarte greu de presupus. De fapt, nici Italia n-a dorit să devină o 
poartă de intrare a imigranților arabo-musulmani spre Europă occidentală. Și totuși, 
a devenit. 

o

GEOPOLITICA  MĂRII  NEGRE
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DE LA CREŞTEREA ŞOMAJULUI  
ŞI SĂRĂCIEI LA INSECURITATE

DE L’AUGMENTATION  
DU CHOMAGE ET DE LA PAUVRETE  

A  L’INSECURITE

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI

Colonel (r) prof. univ. dr. Eugen SITEANU1

Rezumat

Inechitatea şi lipsa moralei adânceşte prăpastia dintre săraci şi bogaţi, 
subminează educaţia, sănătatea şi securitatea deoarece aduc instabilitate 
politicii şi economiei prin fracturarea consensului social. Inechitatea socială 
şi recesiunea globală, cu cortegiul lor de măsuri de austeritate au indus o 
efecte antisociale, au determinat creşterea anomiei, divizarea, migraţia și, 
mai ales, extremismul, sărăcirea populației și a țării, înstrăinarea avuției 
naționale, degradarea condiției umane și un uriaș pas civilizațional înapoi. 

Cuvinte cheie: şomaj, sărăcie, insecuritate, criză, FMI, BM

Résumé

L’iniquité et le manqué de la morale abime le précipice entre des 
pauvres et des riches, sabote l’éducation, la santé et la sécurité, parce qu’on 
mène l’instabilité dans les domaines de la politique et de l’économie, par la 
fracturation du consensus sociale. L’iniquité sociale et la récession globale, par 
leur cortège de mesures d’austérité, parleur pression intéressées, ont déterminé 
la recrudescence de l’anomie, la division, la migration et surtout, l’extrémisme, 
la pauvreté de la population et du pays, l’éloigné de la richesse nationale, al 
dégradation de la condition humaine et un énorme pas civilisation en arrière.  

Mots-clefs : chômage, pauvreté, insécurité, crise, FMI, BM

1 * membru corespondent al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, consilier al preşedintelui Asociaţiei 
Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza”, vicepreşedintele Asociaţiei Ab-
solvenţilor Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, membru în consiliul editorial şi redactor şef al Revistei de 
Ştiinţe Militare.
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Globalizarea reprezintă, pentru unii, o binefacere, iar pentru alţii o nenorocire, 
căci ea e benefică dacă se bazează pe consolidarea valorilor morale şi devine 
lipsită de valoare dacă se încalcă echitatea, în primul rând, şi principiile morale 
generale. Globalizarea are un mare impact asupra devenirii sociale, pentru că, în 
actualul sistem al lumii în care zece la sută din populație deține cât restul populației, 
adâncește și mai mult prăpastia între săraci şi bogaţi. În anii 2009-2014 s-a constatat 
o creştere globală a frământărilor politice şi sociale, în timp ce sistemul economic 
global, cu toate performanțele vârfurilor, s-a zdruncinat foarte serios la bază. Papa 
Francisc a avertizat că „excludem o întreagă generaţie pentru a susţine un sistem 
care nu mai poate continua aşa”2 deoarece a crescut rata şomajului într-o economie 
globală bazată pe „idolatrizarea banilor”. Pontiful a analizat, în anul 2014, sistemul 
economic global şi a constatat că inechitatea reprezintă „rădăcina răului social”3.

Pe plan internaţional, au apărut o serie de lucrări despre inechitatea socială, 
în care se critică aspru sistemul oligarhic global, vinovat de conducerea autarhică a 
economiei mondiale şi de probabila cădere a sistemului capitalist şi a democraţiei. 
Numeroase comentarii ale acestei importante probleme de securitate au apărut anul 
trecut în SUA şi în cadrul FMI4. Cu prilejul vizitei pe care preşedintele Obama a 
făcut-o la Vatican, acesta a discutat cu papa Francisc despre inechitatea şi inegalitatea 
socială şi despre creşterea sărăciei. Christine Lagarde (FMI) a afirmat că sistemul 
capitalist „a purtat seminţele propriei distrugeri”5, citându-l pe Karl Marx. Există 
legături demonstrate de lecţiile istoriei dintre inegalitate, inechitate, sărăcie, crize 
economice, alunecarea spre naţionalism, extremism social şi politic, prevestitoare 
de o reîntoarcere a ororilor secolului trecut. Prin urmare, este necesară o abordare 
interdisciplinară a securităţii/insecurităţii (socială, economică, financiară, politică, 
sociologică, psihologică, energetică, militară, culturală, religioasă, educaţională, 
alimentară, umană, informaţională, sănătate etc.), în contextul proceselor globalizării, 
al diversificării actorilor globali de securitate. 

Evoluţia actuală a relaţiilor internaţionale este definită totuși, în mod obiectiv, 
prin conceptul de globalizare, fapt aproape unanim acceptat de lumea academică. 
Criza economico-financiară globală impune însă necesitatea gestionării eficiente 
a globalizării din punct de vedere economic. Această paradigmă se traduce prin 
necesitatea unei cooperări reale ea statelor şi organizaţiilor internaţionale, într-o 
manieră mai eficace şi mai eficientă, şi reglementarea severă a pieţelor financiare la 
nivel global, deoarece toţi actorii de securitate sunt interdependenţi.

La baza abordării riscurilor şi ameninţărilor de securitate, trebuie să stea 
conceptul securităţii multidimensionale. Pentru asigurarea securităţii la toate 
nivelurile sunt necesari oameni politici de înaltă calitate, incoruptibili, altruişti și 
responsabili, care să participe cu succes la gestionarea globalizării. Stadiul actual al 
2  Eliza Berzescu, Vântul schimbării, Revista Semnele timpului, iulie 2014, p. 6.
3  Ibidem.
4  FMI = Fondul Monetar Internaţional
5  Întâlnirea Christinei Lagarde cu prinţul Charles şi cu o parte dintre investitorii internaţionali în anul 2014.
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cercetărilor privind conceptele de: securitate, globalizare şi gestionare a globalizării 
se caracterizează prin rezultate sunt destul de modeste, fapt ce impune efectuarea 
unor cercetări serioase în aceste domenii.

Din punct de vedere teoretic, partizanii globalizării se pronunţă corect pentru 
o guvernare globală bazată pe „interese publice globale”6 (pe securitate şi stabilitate 
internaţională, ordine legală internaţională, sistem economic deschis şi echitabil 
şi starea ecologică a planetei). Dar, în practică, sunt enorm de multe inechităţi, 
încălcări ale drepturilor omului, ale dreptului internaţional, proliferarea terorismului 
internaţional şi ADM7*, radicalisme/extremisme religioase şi etnice, extinderea rapidă 
a crimei organizate transnaţionale, a corupţiei etc. Dar mai ales, deasupra tuturor se 
situează lăcomia fără măsură a băncilor, speculațiile financiare, goana după putere 
absolută, discreționară și, în derularea ei, extrem de perversă. De aceea e necesară o 
rezolvare nu teoretică a problemei, ci una practic aplicativă. Acta non verba. 

„Noua Ordine Mondială” nu este o poveste speculativă, profetică, 
ci o realitate a lumii în care trăim. Avem deja câteva semnale în acest 
sens: Timothy Geithner, preşedintele Băncii Federale din New York, 
cerea adoptarea unui organism unic de control al băncilor de pe întreaga 
planetă; Jeffrey Garten, membru al Consiliului pentru Relaţii Externe 
– Council of Foreign Relations (CFR), a propus crearea Autorităţii 
Monetare Globale, ceea ce înseamnă o dictatură financiară globală, iar 
Nicolas Sarkozy, fostul preşedinte al Franţei, propunea crearea unui 
„guvern financiar mondial”8; la Forumul Economic de la Davos, Ray 
Kurywell susţinea că: „până în 2020, va exista un guvern mondial 
unic”9.

Dacă prosperitatea creează condiţii pentru asigurarea securităţii, sărăcia 
subminează securitatea şi induce insecuritatea. Prosperitatea şi calitatea vieţii sunt 
indicatori care confirmă eficacitatea, eficienţa şi performanţa acţiunilor de asigurare a 
securităţii naţionale. În statele occidentale, sistemul de securitate funcţionează după 
logica deservirii cetăţeanului propriu (nu a cetățeanului lumii), interesul comun fiind 
principiul general, în timp ce în state precum România logica este fidelitatea faţă de 
clan sau grup, cu preţul sacrificării vieţii propriilor cetăţeni, fiind nesocotit votul a 
7,4 milioane de români care au optat pentru schimbarea unui regim dictatorial în anul 
2012. România nu este considerată și, ceea ce este foarte grav, nu se consideră țară 
matură, puternică, echilibrată și morală, ci efectiv slugă a Occidentului, dependentă 
de marea finanță și de ceea ce spun mai marii sau mai micii lumii, de ceea ce spun 
6  Eugen Siteanu, Problemele securităţii în condiţiile globalizării, în Revista de Ştiinţe militare, nr. 4/2011, p. 60.
7 * ADM – arme de distrugere în masă
8  Eugen BĂDĂLAN, Eugen SITEANU, Impactul globalizării asupra securităţii statelor naţionale, Revista de 
ştiinţe militare nr.2 (23) Anul XI, 2011, p. 5.
9  Ibidem, p. 7.
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marile capitale europene și, evident, Washingtonul, fără să-i pese de demnitatea, 
drepturile și calitățile cetățenilor ei. O elită îmbuibată și arogantă, care trăiește în 
lux și spirit de clan, alcătuită din politicieni și interlopi, din ajunși și spirit de clan, 
dictează ceea ce dorește și ascultă smerită de indicațiile de afară. Țara nu mai are 
demult coloană vertebrală, devenind efectiv o colonie a nimănui. 

Noile riscuri la adresa securităţii naţionale, cum ar fi sărăcia, corupţia, crima 
organizată transfrontalieră, pandemiile, proliferarea ADM etc., depăşesc capacitatea 
vechilor metode de gestionare a securităţii naţionale, fiind necesare noi metode 
care să treacă de la gestionarea ameninţărilor (A) la gestionarea riscurilor (R) 
şi vulnerabilităţilor (R=A∩V), conform figurii nr. 1. În acest sens, a fost elaborat 
acquis-ul occidental de securitate naţională.

Criza mondială are aspecte financiar-economice-politice-sociale din câteva 
cauze principale: 

- lăcomia fără măsură a băncilor și bogătașilor lumii; 
- incompetenţa managerială în domeniile financiar-bancare din motive de 

maximizare imprudentă a profiturilor; 
- premeditare internă şi externă pentru a obliga statele să se supună reformelor 

de modernitate şi integrare; 
- premeditare internaţională pentru globalizare şi control financiaro-economic 

în cadrul noii ordini mondiale.�

Există o legătură strânsă între datoria publică a statului şi creşterea economică 
a acestuia. Statele care au făcut datorii prea mari (la BM, FMI etc.) sunt condamnate 
la o scădere economică anuală cu aproximativ 1%, care, cumulată pe câţiva ani, 
înseamnă scădere economică de câteva procente. Analiza strategică a acestei probleme 
de securitate ne conduce la necesitatea menţinerii unui nivel scăzut de împrumut, 
care să fie controlabil şi sustenabil pentru stoparea crizei, iar pentru ieşirea din criză 
se impune obligatoriu dezvoltarea economică. Este exact ce nu s-a făcut în România.

În consecinţă, foarte mulţi oameni protestează împotriva condiţiilor 
înrobitoare impuse de BM şi FMI (băncile internaţionale), care diminuează rata 
creşterii economice a statelor care fac împrumuturi financiare mari; datoriile statelor 
la aceste bănci mondiale provoacă sărăcie şi crize greu de suportat şi gestionat. În 
acest sens unii autori atrag atenţia asupra noului „imperialism financiar-bancar” care 
are „implicaţii majore asupra factorului politico-economic al statelor”10

Unul dintre acești numeroși  autori conchide: „toate informaţiile necesare unei 
ample analize interne şi strategice asupra crizei trebuie să fie furnizate de Banca 
Naţională a României, parte a Băncii Centrale Europene. Este singurul organism ce 
deţine date de importanţă vitală pentru o evaluare corectă a situaţiei crizei atât în 
plan naţional, cât şi la nivel european şi global.”11

10  Ana-Delia Nica, Criza internaţională sub impactul analizei strategice, în Revista de Ştiinţe Militare, nr. 4/2011, 
p. 124.
11  Ibidem, p. 126.
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În continuare, acelaşi autor afirmă că „are loc un amplu, dinamic şi controlat 
proces mondial de îndatorare faţă de FMI. Investigaţiile ştiinţifice pe această 
tendinţă tot mai evidentă şi împovărătoare pentru majoritatea statelor au condus 
către concluzia că instituţiile globale financiar-bancare nu sunt străine de acest fapt 
şi avertizează că resursele lor sunt limitate (nu un sac fără fund), ceea ce poate crea 
grave disfuncţii în economia mondială”.12

Numeroşi economişti care au analizat cauzele şi ciclicitatea crizelor economico-
financiare au tras semnale de alarmă de aproape un deceniu, însă avertismentele nu 
au fost luate în consideraţie de factorul politic.

„Realităţile mondiale ale crizei actuale, analizate după criterii de intelligence, 
au permis desprinderea unor concluzii deopotrivă uimitoare şi îngrijorătoare pentru 
statele şi economia mondială.”, dintre care evidenţiem trei: 

- instituţiile financiar-bancare cunoscătoare ale crizei nu au avertizat guvernele 
Lumii asupra crizei financiare mondiale;

- nu s-a avertizat şi, ca atare, nu s-a luat serios în considerare faptul că efectele 
crizei mondiale se regăsesc cel mai mult în actuala situaţie critică a datoriilor 
suverane;

- la ambiguitatea şi confuzia managementului FMI în materie de criză, credem 
că putem adăuga şi faptul că instituţia internaţională şi cu influenţă mondială are un 
viciu ca principiu de organizare, adică a avut un preşedinte care a fost implicat într-
un puternic scandal mediatic şi în prezent are un preşedinte controversat încă.13

Dincolo de aceste vicii ale FMI și ale altor instituții bancare, sistemul ca atare 
este unul care speculează, care creează datorii odioase, care subjugă statele și oamenii 
și nimeni nu reacționează în nici un fel. Lumea, orbită iremediabil (ca și cum cineva 
i-ar fi fulgerat retină) de speculațiile financiare, a intrat efectiv în acest joc prin care 
unii se îmbogățesc fără limite, iar alții se înrobesc fără măsură. În prima fază a crizei 
au falimentat unele bănci, iar în faza a doua au falimentat unele companii/firme. 
Criza a determinat creşterea şomajului mai ales în Europa.

Unul din efectele principale ale crizei mondiale a fost creşterea şomajului şi 
a sărăciei, luându-se măsuri nepopulare (concedieri, plafonări şi diminuări de salarii 
etc.), ceea ce a condus la revolte în Grecia, Franţa, Spania şi România unde s-au tăiat 
salariile cu 25% şi s-au impozitat pensiile. În schimb, cele trei state puternice ale UE 
au luat măsuri eficiente pentru ca să nu scadă activitatea lor economică: Franţa i-a 
ajutat pe întreprinzători prin fondul de investiţii; Germania a redus fiscalitatea, iar 
Marea Britanie a redistribuit resursele.

Prăpastia dintre bogaţi şi săraci la nivel internaţional a mai scăzut la începutul 
secolului XXI când economiile statelor din lumea a treia au cunoscut o perioadă de 
creştere, iar în ţările occidentale a fost o perioadă de stagnare. Totuşi, inechitatea 
continuă să persiste pe plan mondial, fiind exprimată matematic prin cei 1% cei mai 

12  Ibidem, p. 126.
13  Ibidem, p. 126.
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bogaţi oameni dintr-o societate, începând cu SUA şi terminând cu cea mai săracă 
ţară din lume. Astfel, în SUA, în anul 2012, un procent din cetăţenii americani aveau 
aproximativ 20% din bogăţiile întregii ţări, nivel care nu a mai fost atins din timpul 
Marii Depresii (1928), iar unul la mie dintre americani deţineau aproximativ 10% din 
averea SUA (la fel ca în anul 1916). 

În anii actualei crize globale, a reieşit pregnant adevărata imagine a inechităţii 
care, înainte de criză, era mascată de creditele foarte ieftine. Bancherii s-au îmbogăţit 
mult în anul 2000 şi în următorii ani, în timp ce fiecare cetăţean putea împrumuta 
sume mari de bani. Pentru că orice bancă poate da câte credite vrea ea, nimeni n-o 
controlează, mai ales că băncile pot imprima monedă, deși nici măcar nu este nevoie 
de nani tipăriți, fiind e-ajuns o simplă operație virtuală, pe un ecran de calculator. 
Dar imediat ce a explodat bula imobiliară s-a declanşat criza din cauza sistemului 
financiar bolnav.

Totuşi, bancherii au scăpat de pedepse, cu unele mici excepţii, iar oamenii 
cu veniturile medii şi mici şi-au pierdut casele şi locurile de muncă. Astfel, pătura 
mijlocie a sărăcit, iar cei săraci au devenit şi mai săraci. Totdeauna prețul crizelor 
provocate mai ales de sistemul financiar este plătit de oamenii săraci și de țările 
sărace. 

Inechitatea socială afectează fiecare individ în parte, dar şi societatea 
globalizată din secolul XXI. Inechitatea îi afectează, în primul rând, pe cei săraci 
şi talentaţi care îşi pierd locurile de muncă. Populaţia sărăcită, uneori se revoltă, 
declanșând crize sociale care pot să evolueze deseori imprevizibil. Ca urmare, se 
pun în aplicare, în unele ţări, politici populiste care determină scădere economică 
pe termen mediu şi lung. Există, deci, unele legături cauzale între inechitate, 
sărăcie, creştere economică sustenabilă şi insecuritate (criză). Unii autori susţin că 
„inechitatea duce la instabilitate şi volatilitate şi că aceasta este, de fapt, vinovatul 
principal pentru criza financiară globală din 2008 prin intermediul creditelor fără 
acoperire.”14

„Stabilitatea şi dezvoltarea economică, stabilitatea politică şi prosperitatea 
sunt legate de bunăstarea cetăţenilor şi sunt elementele cheie pentru securitatea 
naţională.”15

„Unele guverne blamează globalizarea pentru pierderea suveranităţii 
naţionale, altele îşi justifică acţiunile politice de renunţare la suveranitatea naţională 
prin integrarea în entităţi suprastatale, pe motiv că puterea locală se diminuează 
în faţa creşterii derutante a influenţelor pieţelor financiare şi a structurilor 
supranaţionale. Pentru mulţi lideri politici, globalizarea este de acuzată deoarece 
reduce drastic numărul locurilor de muncă, face să crească inegalitatea socială, 
iar condiţiile de muncă îmbracă mantia sadismului. Mulţi oameni, dacă nu se pot 
lupta cu globalizarea, desfăşoară atacuri virulente la adresa Organizaţiei Naţiunilor 

14  Ibidem, p. 128.
15  Eliza Berzescu, Vântul schimbării, Revista Semnele Timpului, p. 8.
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Unite, Fondului Monetar Internaţional, Băncii Mondiale, Organizaţiei Mondiale a 
Comerţului, Grupului G7+1, Grupului G-20 etc., dar acţiunile lor devin tot mai 
haotice şi destructurate.

În contrapartidă, există mulţi politicieni şi economişti care apără procesele de 
globalizare, dar pun sub semnul întrebării modalitatea practică în care s-a acţionat 
de către unele organisme mondiale şi ţări dezvoltate în impunerea cerinţelor 
globalizării. Deşi popoarelor în cauză afectate le-au fost prezentate ca acţiuni de 
ridicare generală a nivelului de viaţă, încercările de a impune libertatea totală a 
circulaţiei capitalurilor în ţările în curs de dezvoltare, în condiţiile inexistenţei unor 
instituţii capabile să gestioneze uriaşele fluxuri financiare, au avut drept consecinţă 
declanşarea de crize financiare, urmate de adâncirea gradului de sărăcie şi de 
nemulţumire generală.” 16

Acelaşi autor explică, în continuare, modul în care s-au aplicat politicile 
globalizatoare şi diferenţa enormă dintre ceea ce s-a dorit şi ceea ce s-a obţinut. 
Adică prăpastia dintre teoria globalizării şi practica globalizării: „Astfel, în multe 
ţări în curs de dezvoltare din Asia, Europa, Africa şi America de Sud, speranţele 
oamenilor într-o viaţă mai bună, prin politicile globale ale unor instituţii mondiale, 
s-au năruit. Ei constată că trăiesc fie mai rău decât înainte, fie tot la fel, şi, 
totodată, sunt neputincioşi în faţa înaintării copleşitoare a globalizării, care devine 
omniprezentă, prin înfrăţirea puterii locale cu cea globalizatoare, de pretutindeni 
şi din toate domeniile activităţii sociale. Pe acest fond, s-au făcut auzite numeroase 
voci care, în principiu, nu sunt împotriva globalizării, dar se opun categoric modului 
în care Fondul Monetar Internaţional şi Banca Mondială au exportat globalizarea în 
multe ţări în curs de dezvoltare, în care, prin inginerii financiare urmate de acte de 
corupţie, scopurile iniţiale au fost deturnate.”17

În urma unei analize fără ură şi părtinire a rezultat în sinteză următoarea idee:
„Acest proces de intensificare agresivă a interconectărilor are, evident, 

un caracter contradictoriu, implicând atât integrarea, cât şi fragmentarea, 
omogenizarea, cât şi diversificarea, globalizarea, cât şi localizarea, îmbogăţirea, cât 
şi sărăcirea; evident, a unora de către ceilalţi.”18

Acelaşi autor prezintă impactul corupţiei asupra realităţii sociale:
„Totodată, se constată că o anumită realitate socială, caracterizată prin 

combinarea corupţiei instituţionalizate cu o insecuritate juridică şi politică, ce 
se regăseşte în multe ţări mai puţin dezvoltate, dar şi în unele state dezvoltate, 
încurajează finanţările şi investiţiile speculative, care, în loc să fie urmate de 
ridicarea nivelului general de viaţă, aduc o şi mai mare sărăcie şi frustrare în rândul 

16  Eugen Bădălan, Eugen Siteanu, Impactul globalizării asupra securităţii statelor naţionale, în Revista de Ştiinţe 
Militare, nr. 2/2011, p. 5.
17  Ibidem, p. 90.
18  Mircea Udrescu, Globalizarea – componentă firească a dezvoltării economice-sociale, Revista nr. 2/2011, pp. 
89-90.
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celor ce muncesc.”19

Cele două feţe ale aceleiaşi monede care reprezintă globalizarea sunt prezentate 
de acelaşi autor astfel:

„Pe ansamblu, globalizarea este însoţită de evidente reuşite pe multiple planuri, 
dar şi de numeroase crize economice şi financiare. Globalizarea pare să favorizeze 
pe toată lumea, dar este percepută ca fiind vinovată de adâncirea discrepanţei dintre 
săraci şi bogaţi, chiar printr-o sărăcire şi mai mare a celor care erau deja săraci, şi 
prin diferenţieri de nivel de dezvoltare în rândul celorlalte ţări.”20

În opinia profesorului universitar Mircea Udrescu, Fondul Monetar 
Internaţional are unele politici care produc multă sărăcie.

La scară internaţională „există numeroase exemple din care rezultă că 
impunerea de politici economice recomandate de FMI, care au vizat preponderent 
privatizarea şi reducerea drastică a cheltuielilor sociale, nu au dus la rezultatele 
sperate de ţările sărace”21. Totuşi „deşi toată lumea era nemulţumită de suferinţa 
care, adesea, însoţea programele FMI, în interiorul FMI se credea pur şi simplu 
că aceasta era o parte necesară a durerii pe care ţările trebuia s-o resimtă pe 
drumul către o economie de piaţă funcţională şi că măsurile propuse de organizaţie 
urmau, de fapt, să atenueze durerea pe care ţările ar fi resimţit-o pe termen lung. 
Fără doar şi poate, un pic de durere era necesară, dar, după opinia mea, durerea 
provocată în ţările în curs de dezvoltare de procesul globalizării şi dezvoltării, aşa 
cum s-a desfăşurat acesta sub supravegherea FMI şi a altor organizaţii economice 
internaţionale, a fost inutil de mare. Reacţia împotriva globalizării este alimentată 
nu numai de daunele evidente provocate ţărilor în curs de dezvoltare de politicile 
adoptate pe criterii ideologice, ci şi de inechităţile din comerţul internaţional”22.

După ce au trecut cinci decenii de la  înfiinţarea FMI, acesta „are probleme 
de reprezentativitate, deoarece, în loc să fie reduse, crizele economice şi financiare 
au devenit tot mai dese şi mai profunde. Mai grav este faptul că „multe din politicile 
FMI prin care s-a forţat în special liberalizarea prematură a pieţei de capital au 
contribuit la instabilitatea globală. Iar când ţara a intrat în criză, fondurile şi 
programele FMI nu numai că nu au reuşit să stabilizeze situaţia, dar de multe ori 
au înrăutăţit-o, mai ales în dauna celor săraci. FMI nu numai că nu şi-a îndeplinit 
misiunea iniţială de promovare a stabilităţii globale, dar nu a avut mai mult succes 
nici în noile misiuni pe care le-a întreprins, cum ar fi cea de coordonare a procesului 
de tranziţie a ţărilor de la comunism la economia de piaţă”.

Unii autori ridică problema necesităţii democratizării celor două bănci 
internaţionale (BM şi FMI) în scopul stopării fenomenului sărăciei şi şomajului 
exagerat.

La originea deficienţelor instituţiilor şi organizaţiilor internaţionale „se pare 
19  Ibidem, p. 92.
20  Ibidem, p. 97.
21  Ibidem, pp. 97-98.
22  Ibidem, p. 99.
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că se găseşte moralitatea conducerii, deoarece conducerea acestora hotărăşte ce fac 
instituţiile respective, de ce fac ceea ce fac şi ce trebuie să facă statele şi instituţiile 
statale ce se găsesc în spectrul acţional al acestora”.

În altă ordine de idei, este posibil ca ceva să nu fie în regulă în privinţa alegerii 
conducerii acestor organisme internaţionale. Pentru că, cele două bănci internaţionale, 
Fondul Monetar Internaţional şi Banca Mondială, deşi au ca obiectiv principal o serie 
de activităţi cu statele în curs de dezvoltare şi cu cele sărace, „ele sunt conduse numai 
de reprezentanţi ai ţărilor puternic dezvoltate”. S-a împământenit ca şeful Fondului 
Monetar Internaţional să fie întotdeauna un european, iar preşedintele Băncii 
Mondiale să fie de-a pururi un american, „care sunt aleşi în spatele uşilor închise, 
ceea ce poate să însemne că instituţiile respective nu sunt, în fapt, reprezentantele 
naţiunilor pe care le deservesc”, ci ai unor puternici care se folosesc de ele pentru a 
deveni și mai puternici.

În urma analizării intereselor care stau în spatele deciziilor luate de FMI, s-au 
emis următoarele idei:

Toate acestea ridică semne de întrebare cu privire la persoanele care reprezintă 
statele în discuţiile cu aceste instituţii internaţionale. „Astfel, în cadrul Fondului 
Monetar Internaţional, acest rol revine miniştrilor de finanţe şi guvernatorilor 
băncilor centrale, iar în cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului, de către miniştri 
comerţului.” Însă aceşti miniştri, aleşi sau numiţi pe o perioadă mai lungă sau mai 
scurtă sunt volens-nolens implicaţi în viaţa comunităţilor de afaceri locale. Ca urmare, 
preşedinţii/şefii instituţiilor internaţionale aparţin aproape exclusiv statelor foarte 
bogate (occidentale) şi reprezintă grupuri de interese financiare şi comerciale din 
statele respective, iar miniştrii de finanţe (şi cei ai comerţului) reprezintă interesele 
comunităţilor de afaceri ale statelor de care aparţin şi aceasta ridică un mare semn 
de întrebare. Aşadar, hotărârile şi acţiunile acestor instituţii, aproape întotdeauna 
„reflectă în mod normal concepţiile şi interesele celor care le iau, politicile instituţiilor 
economice internaţionale fiind de prea multe ori subordonate intereselor comerciale 
şi financiare ale comunităţilor de afaceri dominante”. Comunităţile şi reprezentanţii 
intereselor ţărilor dezvoltate şi celor din ţările care solicită asistenţă cad de acord 
prin intermediul organizaţiilor/instituţiilor internaţionale, însă „pentru ţăranii din 
ţările în curs de dezvoltare care trudesc să plătească datoriile ţărilor lor către 
Fondul Monetar Internaţional sau pentru oamenii de afaceri care sunt afectaţi de 
nivelul înalt al taxelor pe valoarea adăugată aplicate la insistenţa Fondului Monetar 
Internaţional, sistemul actual administrat de Fondul Monetar Internaţional este unul 
de impozitare fără reprezentare. Dezamăgirea legată de sistemul internaţional al 
globalizării sub egida Fondului Monetar Internaţional creşte pe măsură ce săracii 
(…) beneficiază de subvenţii mai mici pentru combustibil şi hrană (…) şi văd cum 
SIDA se răspândeşte din cauza reducerii, impuse de Fondul Monetar Internaţional, a 
cheltuielilor cu sănătatea, iar familiile din multe ţări în curs de dezvoltare, nevoite să 
plătească şcolarizarea copiilor lor în cadrul aşa-numitelor programe de «recuperare 
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a costurilor», aleg să nu-şi mai trimită odraslele la şcoală”.23

Printre criteriile care pot sta la baza evaluării stării de securitate naţională 
sunt evidenţiate şi următoarele: nivelul şomajului; nivelul de creştere a costurilor de 
consum; nivelul datoriilor de stat interne şi externe; nivelul de asigurare cu resurse 
pentru sănătate, cultură, educaţie şi ştiinţă (inclusiv cercetare ştiinţifică – n.n.).24

Alţii25 consideră că factorii politico-economici şi în special influenţa celor 
bogaţi determină excesul financiar care a condus la explodarea bulei imobiliare.

Concluzii

Criza declanşată în anii 2007-2008 a avut mai multe etape: 
1) falimentarea a numeroase bănci; 
2) falimentarea unor companii/firme; 
3) măsuri antisociale de ieşire din criză. 
În cea de a treia etapă, s-a trecut la reducerea cheltuielilor bugetare pentru a nu 

transforma criza iniţială într-o criză a datoriilor publice, s-au făcut concedieri masive 
în sectorul de stat, diminuări sau plafonări de salarii, impozitarea pensiilor, creşterea 
vârstei de pensionare.

În România, în prima etapă a crizei economico-financiare, sectorul bancar 
(care nu-i românesc) a scăpat de faliment, dar în cea de a treia etapă, exporturile 
s-au prăbuşit, piaţa internaţională a scăzut, salariile s-au diminuat cu cel puţin 25%, 
mulţi bugetari au fost aruncaţi în şomaj, cetăţenii cu datorii mari la bănci s-au trezit 
insolvabili. Deci problemele financiar-bancare şi economice ale crizei au devenit 
sociale ceea ce va avea repercusiuni grave în domeniul politicii, prin revitalizarea 
extremismului şi mişcărilor de stradă, ba chiar a revoltelor populare din cauza 
condiţiilor de trai din ce în ce mai grele, cu efecte negative asupra securităţii 
individului, comunităţilor, securităţii naţionale, regionale şi globale.

Bibliografie

1. Bădălan Eugen, Siteanu Eugen, Impactul globalizării asupra securităţii 
statelor naţionale, Revista de ştiinţe militare nr.2 (23) Anul XI, 2011.

2. Bădălan Eugen, Siteanu Eugen, Impactul globalizării asupra securităţii 
statelor naţionale, în Revista de Ştiinţe Militare, nr. 2/2011.

3. Berzescu Eliya, Vântul schimbării, Revista Semnele Timpului.
4. Berzescu Eliza, Vântul schimbării, Revista Semnele timpului, iulie 2014.
5. Mincu Constantin, O revedere a „Strategiei securităţii naţionale a Federaţiei 

23  Mircea Udrescu, op. cit., pp. 100-101.
24  Constantin Mincu, O revedere a „Strategiei securităţii naţionale a Federaţiei Ruse până în anul 2020”, Revista 
de Ştiinţe Militare, nr. 3/2014, p. 8.
25  Joseph Stiglitz, The Price of inequality, W.W.Norton&Company, 2013.

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(23)/2015 301

Ruse până în anul 2020”, Revista de Ştiinţe Militare, nr. 3/2014.
6. Nica Ana-Delia, Criza internaţională sub impactul analizei strategice, în 

Revista de Ştiinţe Militare, nr. 4/2011.
7. Siteanu Eugen, Problemele securităţii în condiţiile globalizării, în Revista 

de Ştiinţe militare, nr. 4/2011.
8. Stiglitz Joseph, The Price of inequality, W.W.Norton&Company, 2013.
9. Udrescu Mircea, Globalizarea – componentă firească a dezvoltării 

economice-sociale, Revista nr. 2/2011.

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(23)/2015302

COOPERAREA INTERNAȚIONALĂ 
PENTRU RESPECTAREA STATUTULUI  

PRIZONIERILOR DE RĂZBOI  
ÎN CONFLICTELE  SECOLULUI 21

INTERNATIONAL COOPERATION FOR 
COMPLIANCE STATUS PRISONER  

OF WAR IN CONFLICTS 21ST 
CENTURY

Victoria CHIRILOIU1

Abstract

The international cooperation on war prisoner’s protection is a must. 
If we are talking about the war prisoners we talk about something more than 
national. Into the military combat the war prisoner’s phenomena is a normal 
result. Always, the protection should come out from the inside of conflict but 
always the neutral parts or the international organizations.

The UN, OSCE, NATO, Shanghai Organizations, the African Union 
throughout the states international cooperation main issues are regarding rule 
of law, human rights and of course the war prisoners status enforcement. The 
International Committee of the Red Cross and Red Crescent, the Human Rights 
Watch and the Amnesty International are the most active nongovernmental 
organization with the diplomacy and field activity into the prisoner of war 
protection. 
 
Keywords: war prisoners, Ruanda, Bosnia,gender targets,  international 

cooperation.

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(23)/2015 303

1. Caracteristici ale conflictelor sfârșitului secolului al 20-lea și începutului 
secolului al 21-lea

Conflictele sfârșitului de secol 20 și începutului de secol 21 au fost caracterizate 
în general prin folosirea pretextului religios, etnic și de apărare a drepturilor omului, 
menit să înlocuiască interesele geopolitice ale marilor puteri din perioada Războiului 
Rece, dar și interesele anumitor state neocoloniale cum ar fi Germania, Turcia, China 
sau țări din Orientul Mijlociu.

Cu toate că societatea se află la peste 500 de ani de perioada Evului Mediu, 
și la alți 50 de ani de la Declarația universală a Drepturilor Omului,  mijloacele și 
metode de luptă nu au fost cu nimic diferite de acea perioadă, poate doar ceva mai 
subtile facilitate, între altele, și de noile tehnologii de comunicare și mass media în 
manipularea maselor și cucerirea sufletului și minții populației.

Reprezentative în acest sens sunt genocidul bosniac de la Sebrenița, 19941, 
bombardamentele NATO din 1999 asupra Iugoslaviei2, genocidul ruandez3 și 
„primăvara arabă”. Dacă, la Sebrenița și Mostar, trupele sârbe nu au fost împiedicate 
și instruite să nu folosească violul ca armă de război sau uciderea în masă, 
bombardamentul Belgradului de către trupele NATO4 a făcut 4005 de copii victime 
colaterale, conform  publicației Vocea Rusiei articolul lui  Ioan Pricop din 6 martie 
2014, 11:2324 martie 1999 – 15 ani de la bombardarea Serbiei6.

Având în vedere faptul că operațiunile militare din zona arabă și din Afganistan 
sunt încă în curs de desfășurare, iar datele din surse deschise sunt în permanentă 
actualizare, articolul de față se va referi doar la războiul din Bosnia și la conflictul 
din Ruanda, situații pentru care Organizația Națiunilor Unite, prin hotărârea 808 din 

<?>  PhD candidate, National Defense University “CAROL I”, Legal advisor, military justice branch, email: kirivic@
yahoo.com
2  http://www.unitedhumanrights.org/Genocide/bosnia_genocide.htm  accesat in 4 mai 2015, orele 10. 00
Rachel Clarke, CNN, updated 1:37 p.m. EDT, Tue July 22, 2008
July 22, 2008 -- Updated 1737 GMT (0137 HKT)Sex slave: ‘Every day we were raped’
3  http://www.hrw.org/reports/2000/nato/Natbm200-01.htm 
4  Keith Harmon Snow, for RT, Autonomous non-profit organization (ANO) “TV-Novosti”, Channel “RT TV”, 

http://rt.com/op-edge/real-genocide-rwanda-hutu-extremist-848/ Published time: April 11, 2014 10:04
5  http://www.nato.int/kosovo/all-frce.htm#pb 
6  http://romanian.ruvr.ru/news/2014_05_14/Ministrerul-rus-pentru-situatii-de-Urgenta-a-inspec-
tat-oraSele-din-Iugoslavia-bombardate-de-NATO-7620/  De asemenea, în timpul bombardamentelor NATO s-au 
folosit bombe cu dispersie şi explozive cu uraniu sărăcit. În principal victime ale agresiunii au devenit civilii. În 
cele 78 de zile de bombardamente, potrivit unor diferite date, au murit 2,5-3,5 mii de persoane, inclusiv 89 de copii 
şi au fost rănite 12,5 mii de persoane. Au murit 1031 de militari şi angajaţi ai poliţiei, iar peste 5 mii au fost răniţi. 
Mai mult: http://romanian.ruvr.ru/news/2014_05_14/Ministrerul-rus-pentru-situatii-de-Urgenta-a-inspec-
tat-oraSele-din-Iugoslavia-bombardate-de-NATO-7620/
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19937  a Consiliului de Securitate, a înființat Tribunalul Internațional pentru Fosta 
Iugoslavie8, iar prin Hotărârea  955  din  8 noiembrie  1994, s-a înființat Tribunalul 
Penal Internațional pentru Ruanda9. 

2. Legislația internațională  în Fosta Iugoslavie și Ruanda

Aceste conflicte au demonstrat încălcări flagrante ale Declarației Universale 
a Drepturilor Omului10, articolul 3, 4 și 5. Potrivit acestor prevederi, oricine are 
dreptul la viață, la integritate corporală, la demnitate umană, sclavia și orice alte 
forme de robie sunt interzise, iar nimeni nu poate fi supus torturii, relelor tratamente 
și cruzimilor. Mai mult, articolul 3 din Convenția de la Geneva, III, din 12 august 
1949,  referitoare la Statutul prizonierilor de război, prevede faptul că persoanele 
care nu participă direct la ostilități, inclusiv combatanții scoși din luptă vor fi tratați 
cu omenie, iar mutilările, cruzimile, chinurile și torturile sunt interzise. De asemenea, 
potrivit articolului 4, alineatul 6 al aceleiași convenții, populația unui teritoriu 
neocupat care se ridică la arme în mod spontan pentru apărarea teritoriului beneficiază 
de statutul prizonierilor de război. Articolul 13 al convenției stipulează expres faptul 
că prizonierii trebuie să fie tratați cu omenie, iar articolul 25 prevede faptul că hrana, 
cazarea și îmbrăcămintea  acestora  să fie identică cu a propriilor trupe.

Conflictele din Rwanda au degenerat într-un delir colectiv în care violul 
era considerat cel mai bun mijloc prin care viitorul tribului tusi 11 era  compromis. 
Prin  aceste metode folosite  de către guvernul condus de către tribul Hutu  prin 
președintele Juvenal Habyariamana, populația Tutsi urma să fie exterminată. Cu 
toate că, inițial, președintele Franței, Francois Mitterand, și-a arătat prietenia față 
de familia prezidențială ruandeză,  Franța, în 2007 12, a respins cererea de azil a 
văduvei lui Juvenal Habyariamana, președintele asasinat la 6 aprilie 1994, Aghate,  
pe motiv că acesta, împreună cu soțul ei, au comis crime război, inclusiv genocid, 
prin autorizarea propagandei prin radio și alte mijloace de comunicare, împotriva 
tribului Tutsi și nu numai. 13  Acesta ar fi putut să împiedice genocidul ruandez. 
Semnificativă este Sentința Tribunalului Penal pentru Ruanda, în cazul primarului 
din Rusomo, Sylvestre GACUMBITSI, care a incitat populația Hutu la viol colectiv 
7   http://romanian.ruvr.ru/2014_03_24/24-martie-1999-15-ani-de-la-bombardarea-Serbiei-3776/ accesat in 
4 mai 2015, orele 11.00.
8  http://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Statute/statute_re808_1993_en.pdf 
9  http://www.icty.org/sections/AbouttheICTY 
10  http://www.unictr.org/ 
11  Adoptată şi proclamată de Adunarea generală a O.N.U prin Rezoluţia 217 A (III) din 10 decembrie 1948. România 
a semnat Declaraţia la 14 decembrie 1955 când prin R 955 (X) a Adunării generale a ONU, a fost admisă în rândurile 
statelor membre.
12  http://www.courrierinternational.com/article/2002/11/14/pauline-nyiramasuhuko-la-barbarie-au-feminin  
13  http://www.asser.nl/upload/documents/DomCLIC/Docs/NLP/France/Habyarimana_CRR_15-2-2007.pdf 
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împotriva tribului Tutsi. Acesta a dat ordin forțelor de jandarmerie și poliție din 
subordine să folosească  violul și distrugerea organelor sexuale, ca  metodă de luptă, 
imediat după asasinarea președintelui ruandez de origine hutu.

Harta Ruandei, de pe site-ul Tribunalului Penal Internațional pentru Ruanda, 
Arusha, Tanzania

  

Sursa: http://41.220.139.198/tabid/125/default.aspx 

Cu toate că au trecut  peste două mii de ani de la războiul dintre Cain si Abel�, 
dintre păstori și agricultori, și mai bine de o jumătate de secol de la atrocitățile celui 
de-Al Doilea Război Mondial, istoria s -a repetat din nou, poate și sub influența neo-
naziștilor, ca reminiscență a ideologiilor fostelor metropole Germania și, apoi, Belgia. 
Aceste atrocități au avut loc cu toate că Organizația Națiunilor Unite avea în teritoriu 
o misiune de observare UNAMIR14, care a avut drept misiune menținerea păcii.15 
Organizația Națiunilor Unite a emis prin Consiliul de Securitate mai multe rezoluții 

14  http://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/773/Habyarimana/ 
15  http://www.crestinortodox.ro/biblia/Facerea/Cain-si-Abel-urmasii-lor/ 
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și anume 872 din 1993, 912/ 21.04.1994, 918 din 17.05.1994, 997/ 09.06.1995 și 965 
din noiembrie 1994 referitoare la Tribunalul Penal Internațional pentru Ruanda. Cu 
toate acestea, genocidul nu a putut fi prevenit.

Sursa: http://www.nato.int/kosovo/history.htm 

Reunită și consolidată de Iosif Broz Tito�, fostul cel mai tânăr sergent-major al 
Armatei Imperiale Austro-Ungare și medaliatului pentru curaj cu steaua de argint de 
cancelaria imperiala austriacă, viitorul lider al partizanilor sârbi și apoi președintele 
Partidului Comunist Iugoslav,  Iugoslavia cunoaște o dezvoltare extraordinară, fiind 
unul dintre membrii fondatori ai mișcării de nealiniere. Iosif Broz Tito16 a fost primul 
secretar general al Mișcării de Nealiniere17, organizație creată pentru a contrabalansa 
conflictul înghețat Est-Vest dintre SUA și NATO versus Uniunea Sovietică. Poate 
că puterea ei era prea mare în Balcanii anilor ’90, iar un conflict etnic aparent 
trebuia declanșat. Aceasta s-a reușit, iar urmările au avut un impact major asupra 
dreptului umanitar. Violul și sclavagismul sexual au fost introduse pe lista crimelor 
imprescriptibile de război, odată cu Statutul Curții Penale Internaționale de la Roma 
din anul 1998.

Aceste atrocități au avut loc cu toate că, pentru Iugoslavia, Organizația 
Națiunilor Unite a avut o misiune de observare UNPROFOR18, dar și aceasta, exact 
ca în cazul Ruandei s-a dovedit incapabilă de a preveni genocidul și masacrele din 
16  http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unamirF.htm 
17  http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unamirM.htm 
18  http://faculty.virginia.edu/setear/courses/howweget/tito.htm 
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Bosnia, violurile colective din Bijelinia și sclavia sexuală.19 
Misiunea ONU a avut mandat pentru perioada februarie 1992- martie 1995, în 

baza rezoluției Consiliului de Securitate al ONU nr. 713 din 199120, în special pentru 
Croația. 

Ulterior, prin rezoluția Consiliului de Securitate al ONU nr. 1035  din 1995, 
s-a constituit misiunea ONU pentru Bosnia și Herţegovina21, cu rol special în 
implementarea dreptului umanitar și reinstaurarea statului de drept în această nouă 
țară rezultată din destrămarea Iugoslaviei.

Iugoslavia nu rămâne mult mai prejos, tigrii lui Arkan22 practicând și ei aceleași 
metode ca acum  peste două mii de ani. Semnificativ este reportajul CNN din anul 
2008 cu una dintre victime, Jasmina, care a supraviețuit sclaviei sexuale din Bosnia 
și a fost eliberată de către unul dintre membrii trupelor paramilitare ale lui Arkan23, 
(pe numele său adevărat Željko Ražnatović), care a recunoscut-o ca fiind fiica unui 
fost prieten al său.

Analizând sursele deschise, online, în anul 2015, părerile sunt, ca totdeauna, 
pro și contra. 

În timp ce unii sârbi promovează imaginea unui erou24, care a fost folosit de 
copil ca spion în favoarea Iugoslaviei, a unui haiduc care pradă și jertfește pentru țară 
și care, ulterior, ajunge mare comandant de oști, împuternicit de însuși președintele 
țării și adulat de către forțele sale, lumea musulmană, prin intermediu Al Jazeera25, 
reclama încălcările dreptului internațional umanitar și folosirea violului și purificarea 
etnică, ca armă de război în genocidul din Bosnia26.

Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie de la Haga27 a fost 
instituția Organizației Națiunilor Unite creată pentru a pedepsi crimele de război din 
perioada anilor ‘90 din războiul bosniac. 

Acesta a schimbat practic percepția despre dreptul conflictelor armate, 
printre vinovați28 și condamnați fiind inclusiv președintele Iugoslaviei, Slobodan 
Miloșevici29. 
19  http://www.titoville.com/ 
20  http://www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/conferin-bandung-i-nceputul-mi-c-rii-nealiniere 
21  http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unprof_p.htm 
22  http://edition.cnn.com/2008/WORLD/europe/07/22/sarajevo.rape/index.html 
23  http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unprof_b.htm 
24  http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unmibh/background.html
25  http://edition.cnn.com/2008/WORLD/europe/07/22/sarajevo.rape/index.html 
26  https://www.youtube.com/watch?v=Yr6Ymga7JtM documentar despre Arkan, 
27  http://www.imperatortravel.ro/2012/03/la-o-bere-cu-comandantul-arkan.html
28  http://www.aljazeera.com/humanrights/2014/12/arkan-balkan-tigers-escape-accountability-2014127122222470909.
html 
29  http://fas.org/irp/world/para/sdg.htm 
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3. Organizațiile internaționale  cu rol în protecția statului prizonierilor 
de război

Organizația Națiunilor Unite30 este organizația internațională fondată în 
1945, după sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, continuatoarea de fapt a Ligii 
Națiunilor. În prezent, ONU numără 193 de state membre, iar Rezoluțiile Consiliului 
de Securitate al Organizației Națiunilor Unite sunt menite să implementeze principiile 
generale ale Cartei acesteia. Carta ONU este documentul de bază în menținerea păcii 
mondiale, impunerea păcii, respectarea drepturilor omului. Activitatea Organizației 
Națiunilor Unite se împletește cu cea Crucii Roșii Internaționale, dar și a celorlalte 
organizații de pace și securitate regionale, precum și a Organizației Tratatului 
Atlanticului de Nord, nu  de puține ori, intervenția cu trupe a acestuia fiind legiferată 
de către Consiliul de Securitate al ONU.

Organizația Națiunilor Unite are ca principale misiuni respectarea drepturilor 
omului și implicit impunerea respectării statului prizonierilor de război.31

Pe lângă politica de respectare a drepturilor omului, Organizația Națiunilor 
Unite a creat propriile și singurele organisme internaționale care au sancționat 
nerespectarea dreptului internațional umanitar și, implict, a Statutului Prizonierilor de 
Război. Acestea  au fost Tribunalele pentru crime de război de la Nurnberg și  Tokio 
pentru cel de-Al Doilea Război Mondial, Tribunalul  internațional din Cambogia32 
pentru crimele de război comise de către Kmerii Roșii în Cambogia în anii 1975, 
Curtea Internațională de Justiție de la Haga33. Pentru conflictele actuale s-au creat 
tribunale penale internaționale pentru fosta Iugoslavie și Ruanda.

Organizația Naţiunilor Unite este liderul mondial în protecția prizonierilor de 
război și respectarea statutului acestora. Un exemplu istoric, în acest sens, îl reprezintă 
repatrierea prizonierilor de război din Rusia, din prima conflagrație mondială, prin 
Europa, către Statele Unite ale Americii34  prin intermediul Ligii Națiunilor.35

În prezent, este semnificativă intervenția din Donețk, Ucraina, a Organizației 
pentru Cooperare și Securitate în Europa, în cooperare cu NATO, ONU și Crucea 
Roșie Internațională.36

30   http://www.icty.org/sections/AbouttheICTY, 
31  http://www.icty.org/sections/TheCases/JudgementList , 
32  http://www.biography.com/people/slobodan-milosevic-9409281
33  http://www.un.org/en/sections/about-un/overview/index.html accesat 3 mai 2015,  accesat 3 mai 2015 ora 16.00 
34  http://www.un.org/en/sections/what-we-do/index.html 
35  http://www.eccc.gov.kh/en/about-eccc/introduction 
36  http://www.icj-cij.org/documents/index.php?p1=4&p2=2&p3=0 
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Articolul  337, al actului constitutiv al Uniunii Africane  este baza legală a 
cooperării dintre Organizaţia Națiunilor Unite și aceasta, cooperare ce se bazează în 
special pe respectarea drepturilor omului.

Organizația de cooperare de la Shanghai (OCS)38, în documentul său 
constitutiv, nu conține elemente de politică militară, dar conține elemente de 
cooperare economică și socială, având, la rândul său, un rol important în dezvoltarea 
regională și internațională.39

Comitetul internațional al Crucii Roșii cooperează de asemenea cu Uniunea 
Africană 40, în special în domeniile drepturilor omului și în eradicarea sărăciei.41.

Uniunea Internațională Interparlamentară (UIP)42 este organizația cu 
sediul la Geneva, Elveția, încă din anul 1889, înființată cu scopul de a promova 
principiile statului de drept, drepturile omului și cooperarea internațională în acest 
sens. Această organizație cooperează permanent cu Organizația Națiunilor Unite, 
având un reprezentant permanent cu statut de observator.43 Pe lângă diseminarea 
informațiilor referitoare la activitatea sa, cooperarea dintre statele membre  ale 
Organizației Națiunilor Unite și Uniunea internațională interparlamentară, acest 
organism are și rolul de a comunica permanent cu Congresul Statelor Unite ale 
Americii în vederea ducerii la îndeplinire cu celeritate și succes a misiunii asumate și 
anume promovarea drepturilor omului și statului de drept. Obiectivele organizației44 
sunt comune cu cele ale Organizației Națiunilor Unite. Finanțarea este publică, iar  
conducerea acesteia este asigurată prin contribuția statelor membre prin reprezentați 
aleși, în număr de 15,  pe o perioadă de 4 ani, din care cel puțin trei membri trebuie 
să fie femei.45

37  THE VASSAR  MISCELLANY NEWS,  POUGHKEEPSIE, N. Y ,NOVEMBER 7, 1923 NO 12, page 1
38  THE VASSAR  MISCELLANY NEWS,  POUGHKEEPSIE, N. Y ,NOVEMBER 7, 1923 NO 12, page 7 http://
newspaperarchives.vassar.edu    accessed on 23 february 2015, 18:30 hours 
39  http://www.euronews.com/2015/02/22/prisoner-exchange-boosts-ukraine-peace-deal  accessed on 23 February 
2015, 18:30 hours
40  …(e) encourage international cooperation, taking due account of the Charter of the United Nations and the 
Universal Declaration of Human Rights; 
41  http://www.sectsco.org  accessed on 23 February 2015, 18:39 hours
42  http://aric.adb.org/initiative/shanghai-cooperation-organization accessed on 23 February 2015, 18:30 hours
43  https://www.icrc.org/en/document/icrc-president-completes-talks-african-union-and-ethiopian-leaders#.VOM-
3ROaUdDQ accessed on 23 February 2015, 18:37 hours
44  http://www.redcross.int/EN/mag/magazine2008_3/index.html accessed on 23 February 2015, 18:30 hours
45  http://www.agerpres.ro/flux-documentare/2015/04/16/organizatii-internationale-uni-
unea-interparlamentara-12-08-55, accesat la 01 august 2015, ora 07.10 
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Concluzii

Din analiza surselor deschise publicului larg și a legislației în materie, 
Organizația Națiunilor Unite și  Comitetul Internațional al Crucii Roșii sunt 
organizațiile cele mai active în promovarea și protecția drepturilor omului în caz de 
conflict armat și nu numai. Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord, Organizația 
pentru Cooperare și Securitate în Europa, Organizația de la Shanghai,  Uniunea 
Africană sunt cele mai importate organizații internaționale și statale guvernamentale, 
în timp ce organizațiile nonguvernamentale importante sunt Human Rights Watcg si 
Amnesty Intenational

 Cu toate că există legislație în materie, iar uzanțele războiului au fost și 
sunt arhicunoscute, au fost încălcate astfel prevederile  articolului 4, litera A, alin. 4 
din Convenția III de la Geneva referitoare la Statutul prizonierilor de război, populației 
civile neracordându-i-se drepturile prevăzute în acest sens, dar și Convenția  IV de 
la Geneva referitoare la protecția populației civile în caz de conflict armat, implicit 
Declarația Universală a Drepturilor Omului.

Pentru prevenirea și combaterea acestor fenomene, un rol important și l-a 
asumat acum NATO46 prin noua politică de promovare și valorificare a drepturilor 
femeilor și implicit prin promovarea și apărarea drepturilor omului.
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FOOD SECURITY, AS INTRINSIC  
PART OF NATIONAL SECURITY

Mădălina Virginia ANTONESCU, PhD1 

Abstract 

“Food security”2 represents a specific concept, connected to a multi-
dimensional perspective on security, increasingly important during the 21st, 
concerning the inter-state relations and the global system, as such. Mainly, 
the role of nation-state is continuingly becoming important within the security 
field (despite the rivalry made by non-state actors, concerning the exercise of 
many traditional state functions, such as the mission to offer to the citizens a 
decent level of life, to ensure independence and sovereignty over the soil and 
subsoil resources, as the material part of the „one nation survival and well-
being on a long term“ notion, but also, as a main objective of the national 
interest of each state). The present paper pursues the identification of some 
key-elements for the definition of the „food security” concept, inclusively from 
the perspective of the right to a healthy and clean environment (as an essential 
aspect for the respect of human rights – the right to a decent level of life, the 
right to health, the right to physical and psychical integrity etc.-). 

Key-words: food security, right to health, nation-state, right to a decent level 
of life, right to a healthy and clean environment 

Rezumat 

Securitatea alimentară este un concept legat de o viziune multi-
dimensională asupra securității, care capătă tot mai multă importanță în sec. 
XXI, în relațiile dintre state și în sistemul global, în general. În principal, se 
conturează în domeniul securității alimentare, tot mai pregnant, rolul statului-
națiune (deși puternic concurat de actorii globaliști non-statali în exercitarea 
multora din funcțiile sale tradiționale, între care și acelea de a oferi cetațenilor 

1  Romanian Diplomatic Institute. The paper was presented at the Conference on Law and Administrative Justice 
from an interdisciplinary perspective, AIC-LAJIP, Bucharest, Romania, November 21st – 22nd 2014.  
2  The paper represents in all its parts only the author’s opinion and it doesn’t involve any other psysical or legal 
person. All the rights over the present text are reserved. The quotations from the present text are made by mentioning 
the author and the complete source.
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săi un nivel de viață decent, de a asigura independența și suveranitatea asupra 
resurselor solului și subsolului, ca parte materială a noțiunii de propășire și 
supraviețuire a nației pe termen lung dar și ca obiectiv principal al intereselor 
naționale ale fiecărui stat). Prezenta comunicare urmărește decelarea unor 
aspecte-cheie legate de identificarea elementelor care compun conceptul de 
”securitate alimentară”, inclusiv prin prisma analizării dreptului la un mediu 
sănătos și nepoluat, aspect esențial pentru respectarea drepturilor omului 
(dreptul la un nivel de viață decent, dreptul la sănătate, dreptul la integritate 
fizică și psihică, în special). 

Cuvinte-cheie: securitate alimentară, dreptul la sănătate, stat-națiune, dreptul 
la un nivel decent de trai, dreptul la un mediu înconjurător sănătos și curat 

Introduction 

The present paper intends to highlight certain key aspects concerning the 
identification of elements comprised in the concept of “food security”.

The methodology used in the present paper entails both a legal approach and 
an approach related to the studies of security, required for a better understanding of 
the concept of ”food security” and of its relation to national security.

Our attempt in the first part of the paper is to provide a general legal definition 
of the “food security” concept, as available in the international legislation. In addition, 
we mention that your analysis also takes into consideration the various components 
of this concept: soil food security, subsoil food security, air security, food products 
security (concept distinct from the concept of “food security”), animal security.

Food security is a concept related to a multidimensional vision of security, 
which becomes more important in the 21st century, in the relations among states and 
the global system, in general.

The 21st century brings a series of new global challenges for the world of 
nation-states and implicitly for their economic policies, challenges such as the 
issue of ensuring free access to water and food resources to the people on the 
globe (considering an estimated population increase of nine billion, by 20503). In 
this context, we can regard the field food security as rather being part of to the 
non-conventional security challenges, which the nation-state must face by ensuring 
adequate protection for its population, through state control over the water and food 
resources (production and distribution of main food productions), on its territory 
and concerning its population. In addition, the content of food security, from the 
perspective of national security, also concerns ensuring free access for the population 
of the respective state to the food and water resources located on the territory of 
the respective state (including the constitutional and political guarantee that these 
resources indispensable for ensuring a de facto economic independence of the nation 
3  National Geographic Romania, www.natgeo.ro, no. 133, May 2014, p. 18.
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are not controlled by non-state actors, such as large transnational corporations or 
other states, in the context of economic wars).

In order to render a concrete content to the concept of “food security”, the 
respective state must guarantee that its water and food resources (from agricultural 
land and grass land, to the tree and vine plantations, the forests, the flowing and 
standing waters, surface or underground waters, the production of fruits, vegetables 
and cereals obtained on these lands) are public property, i.e. they have a status that 
protects national interest and does not fall under the rules of the free market, with 
no discernment and strategy to defend national interest (thus being favourable to 
non-state economic actors, such as corporations), or under the pressure of other 
states interested in reducing the economic power of the respective state, in favour 
of increasing their economic capacity (including political intervention, by using 
economic leverage, in the internal and external policy of the respective state). 

The field of food security is one of great importance in the 21st century, in 
the context of new wars (economic wars) among states and between the world of 
states and the world of non-state actors (especially large transnational corporations4). 
Economic globalization poses great risks for national economies, because it focuses 
more and more on a process controlled by large transnational corporations5, aiming 
at the creation of integrated economic spaces (common market, customs unification, 
unique market), to the disadvantage of national economic interests6. 

In the 21st century, food security has become a field related both to national 
security and to human security, a concept which, in turn, has been reformed in its 
content and interpretation, based on the doctrine7.

In addition, we must also regard food security from the broader perspective 
of food security, related in its turn to the phrase “durable development”, which 
internationally (politically and legally) acknowledges the obligation of the states 
to ensure a clean, unpolluted and unexhausted environment for future generations, 
in terms of resources8. Irrational exploitation of natural resources, in the name of 
profit at any cost, cannot be considered a viable economic policy for the nation-
states; instead it is a policy for the corporations interested in acknowledging the 
“free market” phrase as “universally valid”, in order to act without any legal and 
4  Susan Strange, Retragerea statului. Dfuziunea puterii în economia mondială, trad. Radu Eugeniu Stan, Ed. Trei, 
Bucharest, 2002, p. 63-65.
5  Ilie Șerbănescu, Corporațiile transnaționale, Ed. Politică, Bucharest, 1978, p.163-166.
6  David Held, Anthony McGrew, David Goldblatt, Jonathan Perraston, Transformări globale. Politică, economie 
și cultură, trad. Ramona–Elena Lupașcu, Adriana Ștraub, Mihaela Bordea, Alina-Maria Turcu, Polirom, Iași, 2004, 
pp. 318-320.
7  Doina Mureșan, Securitatea alimentară în contextul noului mediu de securitate, în Mihai-Marcel Neag (coord.), 
Implicații economice, politice și militare asupra securității umane în etapa postconflict, Ed. Academiei Forțelor 
Terestre “Nicolae Bălcescu”, Sibiu, 2011, paper elaborated under the aegis of AOSR, Military Sciences Department, 
pp.141-145.
8  Marie-Claude Smouts, Dario Battistella, Pascal Vennesson, Dictionnaire des relations internationales, 2 eme ed., 
Dalloz, Paris, 2006, pp. 131-132
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state limitations, to the disadvantage of the economic interests of states (oriented at 
constitution level towards ensuring the economic independence of their nations, not 
towards subordinating national interests to the interests of corporations). 

 
1. A General Legal Definition of the Concept of “Food Security”, in the 

International Legislation

The concept of “food security” is closely related to the concept of “economic 
security”, as the first one represents the pillar of the strategic economic policy 
adopted by a state (as a component of the national security of a state). This pillar that, 
according to the doctrine, is meant to prevent threats and vulnerabilities such as lack 
of food products, dependence of the internal market to imported products, chronic 
underdevelopment of national agriculture, vulnerabilities concerning the failure to 
observe the food quality standards or crises related to non-access of individuals to 
food and water resources9.  

Concerning the definition of the “food security” notion, as illustrated in related 
international legal documents, we specify that it appears in the first paragraph of 
the action plan issued by the International Food Summit (November 13th – 17th 
1996), as well as in the Rome Declaration on World Food Security. To this end, FAO 
considers that food security is understood as existing “when, at any moment and in 
any place, all the human beings have physical and economic access to sufficient, 
healthy and nutritious food, thus being able to satisfy their energy needs and their 
food preferences, for a healthy and active life10”.

We can mention one of the various international legal documents, adopted by 
various international organizations and bodies, related to the field of food security, 
we can also mention the World Declaration on Food and Nutrition, adopted under 
the aegis of UN-FAO/WHO, in 1992, updated in 1996 and 1998. This document 
concerns the notion of “food security”, comprising two essential elements: existence 
of food availabilities and capacity of the population to purchase food products.

In addition, we must also mention the Declaration adopted following the first 
World Food Conference (November 1974, Rome), i.e. the Universal Declaration 
on the Eradication of Hunger and Malnutrition, adopted by Resolution no. 3348 
(XXIX) of the UN GA, 1974, legally sanctioning “the inalienable right of every man, 
woman and child to be free from hunger and malnutrition in order to develop fully 
and maintain their physical and mental faculties”. In this context, the Declaration sets 
the “common objective of all the countries of the international community, especially 
of the developed countries and others in a position to help11”, in order to definitively 
9  In this sense, see Marinel–Adi Mustață, Aurelia Mustață, George-Daniel Gabor, Criza alimentară- o analiză 
cantitativă și calitativă, in Mihai-Marcel Neag, coord., Implicații economice, politice și militare asupra securității 
umane în etapa postconflict, Publishing House of the Land Forces Academy, Sibiu, 2011, pp.157-159
10  www.fao.org/wfs/index_fr.htm (plan d’action).
11  Though this Declaration does not define the concept of food security. See Francis Snyder, Toward an Internation-
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eradicate hunger.
Another international legal document to be mentioned in the field is the 

International Engagement on World Food Security (legally sanctioned through 
Resolution 3348/XVII of the World Food Conference/1974, supported by the UN 
GA). Article 1 of this text stipulates the obligation of the governments to “cooperate 
in order to ensure at any moment the sufficient world supply of basic food products 
and cereals mainly, in order to avoid sever lack of food”.

At international level, it is considered that the phrase “food security” is 
especially related to the right of a person to sufficient food. For that matter, the 
doctrine defines this concept depending on four elements: availability of food 
products, stability of supply, access to food products and preference of quality12.

In addition, we must remember the legal sanctioning of the right of any person 
to be free from hunger and the right to adequate nutrition, drinking water included. 
(art. 25/Universal Declaration of Human Rights, 1948), with mandatory legal 
sanctioning through the International Pact on economic, social and cultural rights/
art. 11, a right also included in the legal content of the right to life (sanctioned in turn 
in art. 6/International Pact on Civil and Political Rights) or included in the right to a 
decent level of life, including nutrition (art. 27, art. 24/Convention on the Rights of 
the Child). Implementation by the states parties of the right to nutrition and of the 
human right to drinking water, through national measures, is legally sanctioned by 
General Comment 12 (adopted in 1999) and General Comment 15 (dated 2002) of 
the UN Committee regarding the economic, social and cultural rights. Development 
objective 1 of the millennium, at the Millennium/UN Summit in 2000, reiterated in 
the 2005 Summit document, was to halve the hunger level  at global scale, by 2015. 
Unfortunately, this objective was not fulfilled on account of the global financial crisis 
and the same situation occurred for the Implementation Plan adopted at the Global 
Summit on Durable Development/ Johannesburg, 200213.

We also mention that the Cordoba Declaration on the Right to Nutrition and on 
the Governing regarding the Global Nutrition and Agricultural System, issued on the 
60th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights/December 10th 2008, 
presenting a series of recommendations regarding the issues of chronic malnutrition 
and aggravation of food crisis, recommendations resulted from the work of groups of 
experts, in the Cordoba process (initiated as an international seminar on the right to 
nutrition, at Cordoba, in 2007, and continued at the Forum on the right to food, under 
the aegis of FAO, in October 2008)14.

At international legal level, we must mention the FAO perspective on the 
al Law for Adequate Food, in Hague Academy of International Law, Food Security and Food Safety, ed. By Ahmed 
Mahiou, Francis Snyder, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden/Boston, 2006, pp. 90-91.
12  Abdelrahman Afifi, Sources et normes de sécurité alimentaire en droit international, în La sécurité alimentaire,  
L’Académie de droit international de la Haye, Ahmed Mahiou, Francis Snyder (sous la dir. de), Martinus Nijhoff 
Publishers, Leiden/Boston, 2006, p.228.
13  www.uco.es, accessed on Oct 20th 2014.
14  Idem
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difference between the right to food (a human right) on one hand and two other 
concepts such as “food security” and “food sovereignty”, on the other. Thus, the 
concept of “food sovereignty” is regarded by FAO as an emerging legal concept, 
according to which “the peoples have the right to define their own nutrition and their 
own model of food production (agriculture, fishing), they can decide on the expansion 
up to the level at which they want to be autonomous and protect their internal food 
production, as well as regulate their trade, in order to fulfil objectives of durable 
development”. In FAO’s vision, this emerging concept is designed “to promote an 
alternative model for agriculture, trade policies and practices that serve people’s 
rights to food and to safe, healthy and ecologically sustainable food production.15”

Unlike the right to food (a human right, with international legal 
acknowledgement), food security is considered by FAO to be exercised when “all 
the people, at any moment, have physical, social and economic access to sufficient, 
healthy and nutritious food, satisfying their dietary needs and their food preferences, 
in order to lead a healthy and active life16”.

In addition, we must also recall the legal instruments without mandatory force 
(recommendations, resolutions, guidelines and declarations) or soft-law instruments, 
adopted in the field, such as the Voluntary Guidelines for the Progressive Exercise 
of the Right to Adequate Nutrition, in the Context of National Food Security (or the 
Guidelines for the Right to Nutrition), adopted by consensus, by FAO, in November 
200417. This document sets a few guidelines for the states, regarding the manner 
of implementing their legal obligations in the field, but it also shows the existing 
standards in the field of human rights, to which the states must align18. It is important 
that this soft-law instrument envisages the states, encouraging them to adopt measures 
and strategies to prevent malnutrition and hunger, at national level. In addition, it is 
also important that the respective document envisages not only the states, but also 
the non-state actors (such as NGOs, corporations, civil society, the private sector, 
overall), in order to enable a complete exercise of the individual right to adequate 
nutrition19. 

2. Various Components of the “Food Security” Concept

Concerning the concrete content of the “food security” concept, we consider 
that it entails several components:

- Soil food security (with all the aspects involved – fertile soil, water 

15  www.food.org, accessed on October 20th 2014, United Nations Human Rights, Office  of the High Commissioner 
for Human Rights, The Right to Adequate Food, Fact Sheet no.34.
16  Idem
17  Ibidem
18  Ibidem
19  Ibidem
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resources, grass land, forest lands etc.), from the viewpoint of ensuring access of 
the population, under conditions of non-discrimination, to water and food resources 
on the respective territory, as well as from the viewpoint of the human rights to an 
unpolluted environment (ecological agriculture);

- Subsoil food security (clean, unpolluted underground water resources);
- Air security (related to the human right to breathe clean, unpolluted air, as 

part of the right to a healthy, clean environment);
- Safety of food products (concept distinct from the concept of “food 

security”), related to the human right to a healthy nutrition, to the human right to be 
free from hunger (as a fundamental right, which the doctrine considers to be part of 
the ius cogens) and we recall here the issue of genetically modified organisms, food 
products with additives toxic for the human body or fruits and vegetables treated 
with chemical fertilizers;

- Security of animals (necessity to forbid the production and distribution 
of certain meat, cheese or dairy products containing growth hormones or toxic 
ingredients – antibiotics, genetically modified fodder, fodder with toxic fertilizers 
etc. – resulted from the process of such type of animal husbandry).

3. Food Security, Right of the Peoples to Self-Determination and 
Permanent Sovereignty over the Natural Resources 

In the second part of the paper, we also mention the necessary connections 
between food security and the right of the peoples to self-determination, economic 
sovereignty and food sovereignty, from the viewpoint of national sovereignty over 
the riches in the soil and subsoil (i.e. water resources and fertile land for agriculture 
and fruit farming).

Far from considering that the world of the 21st century is a “post-state world”, 
dominated by the interests of large transnational corporations and of the superstate 
authorities that manage common trading and agricultural areas (areas of superstate 
economic integration), we consider that the role of the nation-state remains an 
important one, from the perspective of ensuring concrete protection of the population 
and of the specific national interests, on the long term, as well as from the perspective 
of food security. The nation-state alone is the entity obligated by constitution to 
provide its citizens with a decent level of life, as well as to ensure the independence 
and sovereignty over the nation of the soil and subsoil resources, in the sense of its 
obligation (as well as of its primordial function) to ensure the prosperity and survival 
of the nation it represents. 

The world of the 21st century has been confronted with a phenomenon of 
diversification and proliferation of the new threats and vulnerabilities, caused by the 
changes in the nature of the international security environment itself (exceeding the 
classic threats). Thus, food security becomes a concept connected to other concepts, 
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such as “ecological security”, “economic security”20, “human security”, all expanding 
and developing the content of the “national security” concept.

The doctrine uses the term “agro-terrorism”21 or the term “food weapon”22, 
in order to illustrate a new challenge faced by the nation-states and the economic 
sovereignty and independence of the states. Confronted with such threats, the 
economic policies of the states must be reconsidered, including the relation with the 
processes of economic globalization (with advantages for transnational corporations 
or economically developed states, with the predisposition to use food weapons 
against the states that do not own or that own insufficient food and water resources to 
ensure the food protection of their populations).   

We can even talk about a first world of agriculturally and commercially 
developed states (in terms of production and distribution, export of basic food 
products), ensuring their own economic independence and satisfying the food and 
water needs of their populations, being able to export water and food to other states, 
a second world of the states in process of developing their agricultural capabilities 
and the capabilities to process water and food resources (by developing a national 
irrigation network, a range of hydroelectric power plants, a polluted water purification 
industry, an industry in the field of turning undrinkable water, such as salty water, 
into drinking water etc.) and a third world of the states that are chronically dependent 
(they either do not have the necessary natural resources – agricultural land, for fruit 
farming or cattle grazing, drinking water on their territories, or do not have the 
financial resources to cover these natural lacks, through imports), from the viewpoint 
of food and water, on the food and water aid received from developed, independent 
countries.

In this context, the economic policies of the states are meant to ensure one of 
the essential functions of the nation-state: ensuring survival and prosperity of the 
nation, by ensuring the economic independence and sovereignty over the state. Far 
from belonging strictly to the economic scope, not related to the field of national 
security, in the 21st century, the economic policies of the nation-states become the 
most important, being directly connected to the field of national security. From the 
perspective of the “food security” concept, the state has the obligation to guarantee 
that the loss of water and food resources (here, lato sensu, including therefore 
agricultural, fertile lands) to non-state actors (corporations) or other states, under the 
pretext of observing the “principle of free market” (privatization at any cost of these 
resources) is avoided; otherwise, the situation would be translated into a culpable 
20  About the economic dimension of the security, see Doina Mureșan, Dimensiunea economică a securității în 
epoca parteneriatelor și a alianțelor, Ed. Amanda Edit, Bucharest, 2009, pp. 99-101 
21  Teodor Frunzeti, Resursele alimentare - element al infrastructurii critice, în vol. Mihai-Marcel Neag (coord.), 
Implicații economice, politice și militare asupra securității umane în etapa postconflict, Ed. Academiei Forțelor 
Terestre “Nicolae Bălcescu”, Sibiu, 2011, paper elaborated under the aegis of AOSR, Military Sciences Department, 
p. 121
22  Mohammed Bedjaoui, Pour un nouvel ordre economique international, UNESCO, PUF, Paris, 1979, pp.32-33.
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avoidance to fulfil its fundamental function (ensuring survival and prosperity of the 
nation, guaranteeing the economic independence of the respective state).

From the viewpoint of food security, the respective state must maintain or 
recover control over its water and food resources, over the agricultural and fertile 
lands necessary for agricultural production at national level. In this context, the 
doctrine uses the phrase “food weapon” (or food diplomacy, food power), through 
which the countries in the developed North ensure their economic supremacy and, 
implicitly, their political supremacy over the countries which are dependent from the 
food point of view23. 

In the context of economic wars and economic globalization, favouring 
non-state actors, FAO uses the concept of “global food security”, insisting on its 
international legal acknowledgement (the right of the people and, implicitly, the 
obligation of the states to enable all the people, at any moment, to have physical and 
economic access to the basic food products they need).

Translated in terms of economic power and economic war (as development 
of the “food security” concept), we can say that food security involves “the certain 
advantage of a state owning sufficient or nearly sufficient food resources over another 
state that, in the absence of sufficient resources, must import them, being confronted 
with the risks of underdevelopment and malnutrition”24.

Developing the connection between the concepts of “economic security”, “food 
security” and the right of the peoples to self-determination, we especially consider 
a right in the legal content of the right of the peoples to self-determination. We refer 
here to the right of the people to choose and freely develop their political, economic 
and social system, without involvement from the outside25. This is a fundamental 
element of the right of the peoples to self-determination, besides the first element 
(the right of the peoples to independence), which comprises a specific reference to 
the economic system, thus entailing the legal concept of “economic sovereignty” 
(where the doctrine also includes permanent sovereignty over the natural resources). 
The international public law, which provides the legal framework required for 
the implementation and exercise of this right of the peoples to self-determination, 
considers that determining the manner of economic development and governing is 
considered a matter of internal politics, reserved strictly to each people, without any 
involvement or pressure from the outside. 

International law, through its regulations in force, protects the right of each 
people to freely choose its economic system (as well as its social, political, cultural 
system), i.e. to add concrete content to the concept of “economic sovereignty” and 
to generate the scope of the “economic security” concept (which also includes food 
security).

Free selection of the economic system of each nation also entails the elaboration 
23  Ibidem
24  Hans Morgenthau, citat în Teodor Frunzeti, op. cit. p. 114.
25  Grigore Geamănu,  Drept international public, Ed. Didactică și Pedagogică, Bucharest, vol. I, 1981, p. 177.
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of regulations, internal policies and methods of implementation of measures 
designed to protect the population against the threats and vulnerabilities developed 
by an international or regional economic environment, aimed at the independence 
and sovereignty of the nation-states and towards favouring economic globalization, 
common integration areas and unlimited transnational activity of the non-state 
actors (transnational corporations, here).

Besides the legal values at national level, the legal concept of “food security” 
is also sanctioned as intrinsic part of the economic security of each nation and of 
the economic sovereignty of the states, in different international legal documents, 
referring to rights and obligations of the states or to rights of the peoples. Therefore, 
food security is not a mere legal concept connected to the dimension of human rights 
(as subjective rights, i.e. referring to the human person), through explicit rights, such 
as: the right to life, human dignity, the right to health, the right to a decent living, the 
human right to be free from hunger, the human right to sufficient food, the human 
right to a clean, unpolluted environment, the right to drinking water26. At the same 
time, food security is a legal concept strongly connected to the collective dimension 
of the rights of peoples, nations as well as the rights and obligations of the states. 

Thus, there are international fundamental legal documents for the entire 
international legal order, such as the Charter of Economic Rights and Duties of States, 
which explicitly stipulates in article 1 the rights of the states, which are directly 
connected to the food and economic security, as well as to the economic sovereignty 
of the states. Thus, the Charter stipulates that “each state has the sovereign right 
to selects its economic system, as well as its political, social and cultural system, 
according to the will of its people, without the involvement, constraints or threats of 
any sort, from the outside.”

In addition, the Declaration of the UN General Assembly (adopted by 
Resolution 213/XX of 1965), regarding the inadmissibility of interference with 
internal affairs of the states and protection of their independence and sovereignty, 
stipulates that each state has the inalienable right to select its political, economic, 
social and cultural system, without interference from another state. The declaration 
also stipulates the obligation of any state “to observe the right of the peoples and 
nations to self-determination and independence, a right which must be exercised 
freely from any outside pressure”27.

The legal concept of “economic security”, including the concept of “food 
security” is also directly connected to the permanent sovereignty of the peoples over 
the natural resources, with the peoples, not the individuals, as active subjects of this 
right.28 
26  Mădălina Virginia Antonescu, Food Security within the Framework of Human Rights Development at Interna-
tional Level, International Conference “Contemporary Legal Institutions within the Context of European Integra-
tion”, VIIth Edition, Romanian American University, November 14th-15th 2014.
27  Grigore Geamănu, Idem, pp. 180-181.
28  Ibidem, p. 181.
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The right of the peoples to have permanent sovereignty over the natural 
resources, on the territory of their states, is sanctioned in a series of international 
legal documents of major importance for the entire current international lawful order: 
art. 2, paragraph 1, of the Charter of Economic Rights and Duties of States stipulates 
that “every State has and shall freely exercise full permanent sovereignty, including 
possession, use and disposal, over all its wealth, natural resources and economic 
activities”.

In this context, we can also mention Resolution 1803 (XVII), UN GA, dated 
December 14th 1962, which expressly stipulates that “violation of the rights of 
peoples and nations to sovereignty over their natural wealth and resources is contrary 
to the spirit and principles of the Charter of the United Nations and hinders the 
development of international cooperation and the maintenance of peace.” The same 
text includes the stipulation that “permanent sovereignty over natural resources” and 
the “free and beneficial exercise of the sovereignty of peoples and nations over their 
natural resources must be furthered by the mutual respect of States, based on their 
sovereign equality”29

Art. 1 of the International Pacts on the civil and political rights and the articles 
regarding the economic, social and cultural rights stipulate that “in order to fulfil 
their purposes, all the peoples can have free access to their natural resources” and 
that “under no circumstances will a people be deprived of its own living means”30.

Thus, regarded from the perspective of the public international law and of the 
collective law subjects (peoples, not individuals), we exceed a relation preferred by 
the doctrine, i.e. that of the “food security” and “economic security” concepts to the 
human rights (at individual level), choosing to make a few legal reflections, about the 
connection between these concepts and the right of the peoples to self-determination 
or permanent sovereignty over natural resources.

Particularly, two specific rights in the legal content of the right to self-
determination can be mentioned here, as being directly related to food security 
and economic security, seen however from the viewpoint of peoples’ right to freely 
choose their economic system, without the outside involvement of pressure, and the 
peoples’ right to freely use their natural resources. 

In addition, the concept of “food security” can also be connected to the 
economic dimension of the international rightful principle of equality of rights among 
all the states. To be more precise, we refer to the equality in development, connecting 
it to the principle of international cooperation among states, so that such cooperation 
result in a real economic development of the third world poor countries and reduce 
the significant economic gaps among the states of the world, caused by economic 
globalization31.  Thus, in the sense of the economic dimension of equal development 
29  Ibidem, pp. 182-183.
30  In the work Principalele instrumente internaționale privind drepturile omului la care România este parte, vol. I, 
Instrumente universale, Romanian Institute for Human Rights, Bucharest, 2002.
31  Grigore Geamănu, op. cit., pg. 164-165.
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of the states, the doctrine insists on the following obligations of the developed states 
towards the underdeveloped or developing states: obligation of the developed states 
to grant preferential and different treatment to underdeveloped or developing states, 
in all the fields of economic and commercial cooperation; obligation of the developed 
states to grant help (including food help and drinking water) to the countries facing 
the risks of chronic malnutrition and underdevelopment, the lack of food and drinking 
water32.

Conclusions

In conclusion, we consider that food security, regarding from a legal 
perspective, is a complex concept, directly connected both to the field of human rights 
(perspective of individual protection, from the viewpoint of observing the rights to 
life, dignity, health, healthy and nutritious food, the right to be free from hunger, the 
right to drinking water, the right to a healthy, unpolluted environment), and to the 
rights of the peoples and rights and obligations of the states, as resulted from the 
analysis above.

The concept of “food security” is a dynamic concept, which has expanded its 
scope constantly (from the dimension of agricultural security, economic policies, 
durable development, power security, social policies and environment policies)33. 
We must not forget the interconnection of the “food security” concept to other legal 
or political concepts, such as: economic security, economic sovereignty, ecological 
security, permanent sovereignty over the natural resources.

From the viewpoint of economic sovereignty over the nations and of the right 
of the peoples to self-determination, the connection between the concept of “food 
security” and the concept of “national security” becomes clear in the 21st century, 
thus being necessary to rethink the implications of the food security risks, threats of 
such type in the international or regional economic environment on the security of 
a nation and especially on its economic sovereignty; such reconsideration must be 
made at national strategic level. 
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CONSIDERAȚII PRIVIND CONCEPTUL 
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OF CRITICAL INFRASTRUCTURE 
PROTECTION AND RESILIENCE 

AGAINST NATURAL AND 
ANTHROPOGENIC DISASTERS 

Căpitan drd. Robin COSMA1

Abstract

With this paper we analyze the concept of resilience in context of 
protection of critical infrastructure. Our starting hypothesis is that in this 
moment there is absence of national consensus of what resilience means 
which reflects negatively on actual protection of critical infrastructure against 
all types of hazards.  In the first part of the paper we identify the concept 
of resilience as seen by different branches of science. In the second part we 
analyze how the concept of critical infrastructure protection against all types 
of hazards and what does it mean to have unified/centralized approach towards 
this issue. We end the paper with possible recommendations’ for the future.

Cuvinte cheie: reziliență, infrastructuri critice, protecție, reducerea riscului 
de dezastre
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Introducere

La ultima sesiune cu tematică specială a ONU privind Apa și Dezastrele care 
a avut loc la New York, pe 13 martie, Prințul japonez Nahurito a folosit 

termenul reziliență în contextul creării sinergiei vechiului și noului în abordările 
privind reducerea riscului de dezastre:

„Dacă vom combina mijloacele disponibile, cum ar fi sistemele de avertizare 
timpurie, educație și guvernare cu lecții predate de istorie, putem crea o societate mai 
rezistentă la dezastre (Hasan, 2013).

Misha Hussain de la Guardian identifică termenul “reziliență” ca cel mai nou 
cuvântul în dezvoltarea internațională. Având în vedere faptul că nu există o definiție 
universal acceptată a cuvântului reziliență, este îndreptățit să ne întrebăm dacă acesta 
este doar un cuvânt la modă sau o soluție de dezvoltare (The Guardian, 2013).�

Cu raportul Sendai din 2012,  Banca Mondială se angajează să definească, în 
anii următori, mai bine și să proiecteze pe termen lung reziliența în fața dezastrelor 
în zonele cele mai vulnerabile de pe Pământ. În plus, în acest raport special, putem 
vedea, de asemenea, alte definiții utilizate în prezent pentru conceptul de reziliență:

m „Capacitatea unui sistem, comunitate sau societate expuse la riscuri de a 
rezista, absorbi, a găzdui și de a se recupera de la efectele unui pericol în timp util și 
eficient” - Strategia Internațională a Națiunilor Unite pentru Reducerea Dezastrelor.1 

m „Capacitatea unui sistem social sau ecologic a absorbi perturbările păstrând 
aceeași structură de bază și modalitățile de funcționare, capacitatea de auto-
organizare, precum și capacitatea de a se adapta la stres și schimbare” - Grupul 
Interguvernamental pentru Schimbările Climatice.2

m „Capacitatea unei țări, comunități și gospodării de a gestiona schimbarea, 
prin menținerea sau transformarea standardele de viață în contextul unor șocuri sau 
solicitări - cum ar fi cutremure, secetă sau conflictele violente - fără a compromite 
perspectivele lor pe termen lung.” - Departamentul pentru Dezvoltare Internațională 
, Regatul Unit”.3

1. Înțelegerea rezilienței

Cuvântul reziliență  provine din limba latină resili re cu sens de revenire. 
De obicei, acesta este folosit ca (sistem sau individual) un adjectiv care descrie 
caracteristica cuiva sau a ceva de a reveni la forma sau poziția inițială după ce a fost 
îndoit, comprimat ori întins, sau recuperarea ușoară de boli, depresie, adversitate, sau 
altele asemenea.

Dacă aș căuta un element în definițiile menționate mai sus care le unește pe 
1  Doctorand la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
2  Hussain, Misha. 2013. Resilience: meaningless jargon or development solution? The Guardian, March 5.
3  http://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2013/mar/05/resilience-develop-
ment-buzzwords citat la data de 26.08.15 
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toate, acela ar fi cu siguranță „managementul schimbării”.
Trebuie să fie o schimbare cauzată de factori externi sau interni și schimbarea 

trebuie să fie gestionată pentru ca sistemul să poată păstra funcțiile sale de bază. 
În consecință, psihologia recunoaște factorul de stres din mediul exterior și prin 
gestionarea cu succes a schimbărilor care sunt cauzate judecăm dacă un sistem este 
elastic sau nu. Inginerii constructori vor  măsura nivelul de rezistență a sistemului 
până la punctul de rupere, cu scopul de a gestiona aceste condiții, astfel încât sistemul 
să rămână funcțional. Ecologiștii vor adapta  sistemul  la noile condiții și, astfel, se 
vor supune legilor managementul schimbării. Deci numitor comun pentru diverse 
definiții de reziliență ar fi managementul schimbării.

În scopul de a restrânge, ipoteza mea va concentra atenția pe rezistența la 
dezastre naturale și antropice, precum și pe modificările care trebuie gestionate, având 
drept cauză aceste evenimente. Dacă înțelegem fazele de gestionare a dezastrelor 
ca un proces continuu (a se vedea figura 14), putem aduce în discuție cu ușurință 
activitățile de prevenire, diminuare, pregătire, răspuns, recuperare, adaptare la noul 
mediu, toate având la bază elemente de reziliență.

Figure 1. Disaster management phases
Source: Green paper of disaster management, available at http://www.polity.

org.za/polity/govdocs/green_papers/disaster/gpdm2-3.html

4  http://www.unisdr.org/we/inform/terminology citat la data de 26.08.15
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Acestea fiind spuse, există două direcții, care pot fi observate în politicile de 
gestionare a dezastrelor, atunci când vorbim despre reziliență. Prima se numeste 
reziliență tehnică și este axată în principal pe timpul care este necesar pentru un sistem 
de a reveni dintr-un șoc extern. În acest fel, judecam un sistem ca fiind rezilient la 
dezastre, dacă sistemul utilizează cât mai puțin timp pentru a se recupera din situația 
creată. Această abordare are origini în înțelegerea sistemelor ca entități extrem 
de organizate, cu piese complicate, dar cu relații precise. Dacă am înțeles părțile 
componente ale sistemului și dacă vom pune în aplicare măsurile corespunzătoare, 
vom primi rezultatul scontat. 

Una dintre capcanele care sunt ascunse în această abordare este restrângerea 
atenției pe evenimentul declanșator și pe măsurile de diminuarea a șocurilor externe. 
Prin concentrarea numai pe viteza de „revenire” sau de „normalizare”, am putea 
reproduce aceleași structuri care au cauzat dezastrul inițial. Restabilirea condițiilor 
normale de viață, după o perturbare (catastrofe naturale) a acestora. implică 
întrebarea: Ce este normal și obișnuit în conformitate cu cine?

Figure 2. Impacts of shocks and recovery5

Figura 2 reprezintă modul în care șocurile (dezastrele) ar putea influența 
sistemele noastre sociale și afecta nivelul de dezvoltare. Linia groasă verticală va 
merge în jos proporțional cu vulnerabilitatea sistemului și, în acest fel, s-ar putea să ne 
dea o imagine aproximativă a nivelului de reziliență a sistemului. După șoc, procesul 
de recuperare ar putea merge din nou cu aceeași linie, iar sistemul își va revenii în 
timp foarte scurt, dar va crea aceleași vulnerabilități care au cauzat dezastrul. În 
plus, autorul modelului ne-a oferit alte trei opțiuni ca procesul de recuperare să poată 
continua. 

Primul nu este de a atinge același nivel de dezvoltare, iar celelalte două sunt 
5  https://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/syr/en/annexessglossary-r-z.html citat la data de 26.08.15
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de genul “festina lente”  în ceea ce noi numim „ building back better „6. Este o 
combinație de gândire teoretică și practică,  pe care o definim ca fiind o reziliență 
evolutivă. Aceasta înseamnă că sistemele se schimbă ca urmare a șocurilor externe 
(dezastre) și a modului de rezolvare a situației întâlnite. Potrivit Dr. Tom Mitchell, 
atunci când un sistem atinge maturitatea nivelului de reziliență, este la cel mai scăzut 
nivel de a determina schimbări, dar care se va deschide o nouă fereastra pentru o altă 
oportunitate de creștere și maturitate. Cheia acestei componente este de a gestiona, 
de fapt, procesul de schimbare care se întâmplă în mod inevitabil la un sistem. Prin 
urmare, capacitatea de adaptare ar trebui să fie înțeleasă ca o abordare proactivă față 
de gestionarea dezastrelor în toate fazele sale (de prevenire, diminuare, de pregătire, 
răspuns și de recuperare). 

Intr-o descriere sumară și în funcţie de obiectul sau subiectul în discuție, 
reziliența se definește prin intermediul a două formule de exprimare, astfel: 
capabilitatea materialelor de a rezista la șocuri fără deformare permanentă sau 
fisurare și tendința entităților de a se recupera și ajusta cu ușurintă după o nenorocire 
sau schimbare majoră.7 

Figura 3 Reziliența

Datorită dezvoltărilor tehnologice și globalizării riscurilor, a interconectivității 
și interdependenței infrastructurilor critice, o definiție universal valabilă pentru 
reziliență este imposibil de formulat. Însă, se poate vorbi cu certitudine că reziliența 
a primit la nivel global conotația de paradigmă.

În mod curent, conceptul de reziliență este asociat cu domenii științifice, 
sociale, economice, politice etc. Astfel, putem vorbi despre o multitudine de formate 
constructive, respectiv: reziliența psihologică, reziliența biologică, reziliența urbană, 
reziliența organizațională, reziliența instituțională, reziliența afacerii, reziliența 
economică, reziliența financiară, reziliența politică, reziliența informațională, 
reziliență socială etc.
6  https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/186874/defining-disaster-resil-
ience-approach-paper.pdf citat la data de 26.08.15
7  http://www.polity.org.za/polity/govdocs/green_papers/disaster/gpdm2-3.html citat la data de 26.08.15
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Într-o primă instanță, construcţia rezilienței unei entități presupune următoarele: 
m elaborarea unui cadru legislativ specific; 
m alcătuirea unor echipe multidisciplinare și alocarea fondurilor necesare; 
m proiectarea unui portofoliu de proceduri și norme de lucru; 
m dezvoltarea la nivel socio-economic a percepției importantei construcției 

rezilienței și a sinergiei sociale între instituțiile de stat și mediul privat, autorităţile 
locale, ONG-uri, asociațiile cetățenești, organizațiile profesionale etc.; 

m promovarea si implementarea la nivelul socio-economic a culturii 
anticiparii, preventiei si pregatirii in fata riscurilor;

m elaborarea planurilor post-criză și întoarcere la normalitate8

Acestea fiind spuse, reziliența ar trebui să fie văzută mai mult ca un proces 
constant de creare de comunități mai sigure, decât ca un rezultat de care avem nevoie 
pentru a fi măsurabil.

2. Legătura dintre reziliență și protecția infrastructurilor critice

Protecția infrastructurilor critice (PIC) este, în prezent, considerată ca o parte 
esențială a securității naționale în numeroase țări din întreaga lume. Centrul pentru 
Studii de Securitate de la Zurich, în două rapoarte direcționate pe PIC pentru anii 
2008 și 2009, a identificat mai multe tendințe în acest domeniu (de criză și Raportul 
de rețea de risc, 2008 și 2009):

m În primul rând, multe țări și-au sporit atenția la conceptele de reziliență și 
a tuturor pericolelor;

m În al doilea rând, acest lucru are implicații directe pentru modul în care PIC 
este organizată: se poate observa o mutare spre centralizarea responsabilității în acest 
domeniu pe decizia politică;

m În al treilea rând, există în continuare sau chiar în creștere o semnificativă 
atenție asupra cyber-dimensiunii problemei, legate de conștientizarea în creștere că 
tehnologiile informaționale și de comunicare conectate la nivel global au devenit o 
parte deosebit de vulnerabilă a infrastructurilor naționale ale fiecărei țări (de multe 
ori, discutate la rubrica „războiul cibernetic”)9; 

m În al patrulea rând, este vorba de protecție a infrastructurilor energetice: 
guvernarea, extinderea și cooperarea internațională și parteneriatele; 

m În al cincilea rând, este vorba de implicarea parteneriatului public-privat: 
noi relații și provocări.10

Guvernele care urmează această abordare cred că abilitatea sistemului de a 
rezista, de a absorbi, de a se adapta la noua situație și pentru a reveni la momentul 
inițial, s-ar realiza cel mai bine prin infrastructuri critice identificabile care trebuie 
să fie protejate. Ca urmare, o gamă largă de inițiative politice și administrative și de 
8  http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/7552.pdf  citat la data de 26.08. 15
9  Resilience: A risk management approach, January 2012m Dr. Tom Mitchell and Katie Harris
10  http://rezilienta.ro/rezilienta/descriere-rezilienta citat la data de 26.08. 15
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eforturi de îmbunătățire a securității acestor infrastructuri sunt în curs de elaborare și 
punere în operă în Statele Unite, în Europa, precum și în alte părți ale lumii.

Tendințele internaționale și experiența în acest domeniu arată că țările 
dezvoltate folosesc două modele de prioritizare (în identificarea infrastructurilor 
critice):

m Primul model, țările disting între infrastructuri critice care merită un nivel 
mai mare de atenție;

m În al doilea rând, țările identifică puncte vitale într-o infrastructură critică.
Beneficiul aplicării abordării „toate riscurile” este de a permite țării să 

dezvolte o protecție cuprinzătoare, indiferent de amenințare. Accentul principal îl 
reprezintă crearea unor capabilități și capacități ale sistemului de a răspunde la un 
întreg spectru de evenimente neprevazute. Pentru a realiza astfel de capacități, toate 
părțile interesate (publice și private) au nevoie de a dezvolta sisteme de securitate la 
un punct în cazul în care sistemul este capabil de a se recupera de la adversitate, să-l 
poată restabili la starea sa inițială sau la o stare modificată în funcție de noile cerințe. 

Cu alte cuvinte, așa cum am menționat deja mai sus, pentru a crea o mai mare 
rezilienta. Cu toate acestea, este de remarcat aici că aceste capacități (care să asigure 
rezilienta) sunt construite în conformitate cu abordari diferite, care se disting de 
măsurile orientate doar defensiv (înțeleasă ca și în sistemele de apărare convenționale 
clasice).

În loc de concluzie

Deși protecția este parte integrantă a rezilienței sistemului, o mai mare 
rezistență se realizează, de obicei, prin procese încorporate în interiorul sistemului. 
Aceste procese sunt stabilite de sinergiile dintre diferitele părți interesate nu doar 
în partea sistemului de securitate național (al țării), dar, de asemenea, între părțile 
interesate la nivel regional sau global prin intermediul diferitelor organizații (cum ar 
fi de exemplu NATO, UE).

Aceasta asigură bunăstarea noastră prin protejarea sistemelor și serviciilor pe 
care le oferă, dar, în același timp, prin această protecție, se asigură securitatea în afaceri 
și continuitatea funcționării în siguranță a sistemelor. Prin urmare, îmbunătățirea 
rezilienței infrastructurilor critice este în folosul tuturor părților interesate.
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DISPERARE  SAU INVAZIE?
DÉSESPOIR OU INVASION?

EVENIMENT STRATEGIC

Gheorghe VĂDUVA1

Rezumat

Lumea trece din nou printr-o perioadă foarte grea din scurta ei viață. 
Migrația, dintr-un fenomen natural, firesc și necesar, s-a transformat într-
un set de amenințări grave, specific unui război, unui război al civilizațiilor. 
Insula Europei de Vest – și ea construită artificial de-a lungul mileniilor – este 
din nou asaltată. Și invadatorii – de fapt, niște prăpădiți care fug de prăpădul 
din țara lor și caută, ca întotdeauna un loc mai bun sub soare – și invadații, 
adică cei care au fost cândva și încă mai sunt, prin mașinațiunile lor politice, 
economice și financiare, stăpânii lumii, stăpânii lumii (nu și responsabilii ei) 
se simt frustrați. Oare, va sucomba iarăși Imperiul European? Și va urma 
iarăși un mileniu de reconstrucție, de cruciade și de războaie? Greu de spus, 
mai ales că, azi, războiul are o nouă față. Multidimensională.

Cuvinte-cheie: migrație, invazie, disperare, amenințări, pericole, războaie, 
risc extrem

Résumé

Le monde traverse, de nouveau, une époque très difficile de sa courte 
vie. Bien sûr, la migration, comme un phénomène naturel, et nécessaire. 
Mais, aujourd’hui, comme hier, elle s’est transformée dans un set de menaces 
graves, spécifique pour une guerre, pour une guerre des civilisations. L’ile de 
l’Europe de l’Ouest – elle aussi bâtie artificiellement, mais durable, au long 
des millénaires – est de nouveau assaillie. Et les envahisseurs – en effets des 
pauvres qui courent de désastre de leurs pays et cherchent, comme toujours, 
un abrite, un place de travaille et un endroit plus sur sous le soleil – et les 
envahisses, c’est-à-dire ceux qui ont été autrefois et qui le sont encore, par 
leurs machinations politique, économiques et financiers, des maître du monde, 
des maître du monde (et non ses responsable), se sentent des frustrés. Vraiment, 
succombera-t-il de nouveau cet Empire de l’Europe ? Et suivra de nouveau un 
millenium de reconstruction, de croisade et de guerres ? Difficile à dire, parce 
que, aujourd’hui, la guerre a un nouveau visage. Multidimensionnelle. 

1 Membru de onoare al Academiei Oamenilor de Știință din România
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Mots-clefs : migration, invasion, désespoir, menaces, périls, guerres, risque 
extrême  

Argument

Europa de Vest a fost mereu o insulă, un univers și o țintă. Mai exact, un 
pom lăudat. Și mai exact, un loc mai bun sub soare, pentru foarte multă 

lume din afara acestei insule. Cel mai bun loc sub soare de pe planeta Pământ. Un 
loc trecut prin furcile caudine ale războaielor împotriva lumii, durat prin inteligența, 
priceperea și efortul uriaș al europenilor, prin exploatarea cruntă și foarte multă 
vreme neîngrădită de nimeni a bogățiilor planetei, prin forța dominantă a ceea ce 
unii mai numesc încă și acum superioritate civilizațională, dar mai ales prin exportul 
planetar al interesului strategic al unui vârf de lance al spațiul civilizațional european 
– azi, euroatlantic –, trecut prin forjele și modelarea științei, culturii, cunoașterii și 
tehnologiei totdeauna moderne. Europa este una dinte minunile lumii, o avangardă 
a civilizației pământene, care a ajuns astfel, în primul rând, datorită unui potențial 
intern ieșit din comun, unei școli excepționale, unei educații performante și, mai 
ales, unui interes imens de a progresa și de a folosi, în acest scop, în interes propriu, 
cvasitotalitatea resurselor planetei. Chiar și azi, în condițiile în care se pare că America 
(respectiv, Statele Unite) a luat frâiele civilizației tehnologice și informaționale a 
mapamondului, Europa Occidentală – cetatea însorită a lumii – continuă să dețină 
imensul rezervor cultural și, mai ales, cognitiv, al planetei, să inoveze, să inventeze, 
să genereze cogniție. Europa deține, deopotrivă, atât rădăcinile sale, ca Lume Veche, 
foarte bogată și foarte bine înfiptă în solul civilizațional al planetei, cât și rădăcinile 
Lumii Noi, ale Americii și Australiei, la rivalitate cu țara din centrul lumii, marea 
Chină și cu țara-Babilon paradoxal al tuturor timpurilor, cu origini într-un concept 
denumit, în istoria veche, indo-european, azi, multicultural, India.

Europa, mai ales în dimensiunea UE, care este, de fapt, un fel de nou imperiu 
european occidental, extins și la spațiul estic european, inovează, experimentează, 
dar, mai ales, acumulează bogăție, chiar și autoînchisă într-o insulă occidentală a 
Eurasiei. Europa nu și-a trăit încă traiul, cum cred unii, ci doar trece prin efectele 
comportamentului său din ultimul mileniu. Occidentalul este încă îngrozit de cele mai 
teribile războaie ale lumii – cele două Războaie Mondiale, pe care el le-a produs ca 
motivație, dar și ca frustrare și extensie a spațiului german și nu numai – și beneficiar 
al Războiului Rece, produs de americani, s-a crezut, multă vreme, la adăpost de 
restul lumii, s-a acoperit de legi și paradigme de tot felul, s-a regrupat în jurul unui 
nucleu edificat pe o reconciliere între două foste rivale, doi mari vecini, doi poli de 
putere, orgolioși și tenace – Franța și Germania –, doi protoni într-un nucleu european 
sadea. Și, de aceea, acest occidental educat și stilat vrea conflictualitatea lumii cât 
mai departe de el. Vrea o cetate a lui, o cetate a soarelui, dar nu de tip Campanella, 
ci de un cu totul și cu totul alt tip, care nu a existat niciodată nicăieri. Nu contează 
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că el, acest înrobitor de continente, el, acest fost stăpân al lumii, acest colonist al 
lumii, îmbătrânește, că populația Insulei Vestice Europene, deși beneficiază acum 
și de forța de muncă educată a unui Est dramatic, asimilat rapid, din 1990 încoace, 
și pus la treabă în folos occidental aproape pe gratis, se împuținează din ce în ce 
mai mult, că emergența marilor puteri de odinioară – Germania și Japonia – s-a 
încheiat deja cu reintrarea lor în topul celor mari și tari, că America nu vrea să-și 
mai slugărească rădăcinile și nici să plătească în continuare costurile hegemoniei 
Occidentului… Europa Occidentală, obligată, într-un fel, de America urmașilor celor 
care au colonizat-o, la o reconciliere internă, în folos propriu, dar nu și mai puțin 
american, încearcă să aplice un fel de doctrină Monroe, uitând însă că nu are nici 
un milimetru de spații de siguranță strategică, așa cum aveau americanii din vremea 
acestei doctrine în oceanele lumii și în imensele bogății ale continentului american. 
Izolarea și crearea unui suport civilizațional durabil și exclusiv a reprezentat și încă 
reprezintă pentru managerii Europei o prioritate a tuturor priorităților. O prioritate 
artificială, un fel de a aprinde un bec pentru a te păstra curat și luminos, într-o noapte 
foarte întunecoasă, într-un cazan cu smoală, cu furtuni de gradul zece. 

De aceea, pentru ei, nu contează mai nimic. Contează doar proiectul UE, 
un proiect, în mare parte, îndreptat chiar împotriva statelor europene, în general, 
considerate vinovate de toate războaiele lumii sau măcar ale bătrânei Europe, dar 
nu pentru visul unei Europe deplin unite și temeinic integrate – un vis vechi al unor 
europeni de mare viziune –, ci doar pentru o nouă și străveche hegemonie, adică 
pentru putere, pentru puterea absolută, fie și într-o dimensiune federală, vis care, 
nolens, volens, duce la o nouă piramidizare a Europei. 

Sus, sus de tot, se reinstalează nemții, cu pragmatismul și austeritatea lor 
suportată de toți ceilalți, jos, jos de tot, rămân, ca totdeauna în istorie, populațiile 
periferice scoase din naționalism, și reconduse de o elită europeană autolegitimată 
istoric, pragmatic și paradigmatic îndreptățită să facă tot ce dorește pentru ca UE să 
ajungă cea mai mare putere mondială, cu cea mai înaltă performanță de toate felurile 
și cu o nouă cultură bazată, aproape în exclusivitate, pe cultura elitelor, pe o cultură 
standardizată și pe contraculturile naționale. 

Cu alte cuvinte, jos națiunile europene periferice, trăiască Europa Unită de 
bună voie și nesilită de nimeni, în frunte cu elitele ei puse pe euroregionalizarea 
bravului nostru continent, care a suportat cu stoicism distrugerea dacilor și a tot felul 
de alte populații, dar și a marilor uniuni sau reuniuni din trecut, adică a Imperiului 
Roman, a Imperiului Bizantin, a Imperiului Habsburgic, a Imperiului Otoman, a 
Imperiului Țarist, a Imperiului German, a Imperiului Francez, a Imperiului Britanic, 
a Imperiului Sovietic și a multor altor imperii, confederații, federații sau aglomerări 
din Europa sau de peste mările europenilor, pentru că, nu-i așa?, nimic nu poate fi 
durabil în această lume veșnic schimbătoare!… 

Dacă până și Constantinopolul a căzut la 29 mai 1453, iar otomanii s-au înscăunat 
chiar în inima Imperiului Roman de Est, rezultă, prin inducție, că nimic pe această lume și 
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în această lume nu mai poate fi necăzător. Nici în fața creștinătății, nici în fața islamismului, 
nici în fața valurilor migratoare, nici în fața uriașei lăcomii a oamenilor-zei…

1. În fața unei spaime, se poate spune aproape orice…

Europa se confruntă din nou cu uriașe valuri migratoare, dar nu de populații 
educate, de populații creștine,  care vin din Estul european lovit crunt de cei care, 
spun ei, au vrut să-l elibereze de comunism și să-l aducă în lumea capitalismului 
neîngrădit, a neoliberalismului și societății tuturor posibilităților. Valurile acelora 
s-au cam terminat. Sau, oricum, s-au mai diminuat. România s-a golit aproape 
complet de forța ei de muncă foarte bine calificată și chiar și de cea necalificată. 
Oamenii s-au tras unul pe altul în Vest, în căutarea unui loc de muncă. Politicienii 
Țării Carpaților, Dunării și Pontului Euxin, în frunte chiar cu unul dintre președinții 
României, lup de mare, (dar nici ceilalți n-au fost mai breji), i-au îndemnat să se ducă 
unde or vedea cu ochii, să-și caute un loc de muncă pentru a supraviețui, în timp 
ce ei, acești politicieni de la periferie moralei și responsabilității față de țară, n-au 
făcut absolut nimic pentru a opri jecmănirea țării, vânzarea pământului la străini, 
retrocedările ilegale, tăierea pădurilor, exploatarea sălbatică a resurselor, distrugerea 
precipitată a economiei și tot ce a mai urmat. România, a șaptea țară din Europa 
ca mărime și populație, a ajuns la periferia continentului, într-o stare deplorabilă, 
distrugându-și peste 1200 de întreprinderi (după alte statistici mult mai multe) și 
reajungând, ca și altădată, în sapă de lemn. 

Povestea României – țară membră a Uniunii Europene – este una cumplită și 
nu intenționăm s-o derulăm aici. În 25 de ani, potentații nației și rețelele lor mafiote au 
distrus tot ce s-a construit în România de-a lungul unui secol. Și încă nu s-a terminat 
de distrus. Contractele făcute cu fel de fel de firme străine nu au adus României 
nici un avantaj, ci dimpotrivă, îi spoliază averea și o transformă din ce în ce mai 
mult într-o țară-piață, imposibil de supraviețuit. Fiecare poveste românească de după 
1989 este o dramă. Nu s-a corectat nimic din ceea ce s-a considerat greșit în epoca 
anterioară – cea socialistă –, ci noii manageri ai României, sub presiunea celor din 
afara țării și a propriilor interese, s-au repezit ca niște fiare asupra țării, distrugându-i 
mai întâi sistemul bancar, apoi industria, agricultura, învățământul, cultura și ființa 
națională, sistemul educațional, cultura și sistemele de valori. Românii au plecat 
plângând din țara lor, iar acum, mulți dintre ei, s-au stabilit pe unde au putut, pe unde 
au găsit un loc unde, contra muncii lor, să primească o bucată de pâine și un adăpost, 
în timp ce pământul României, cel care poate hrăni cu ușurință 80 de milioane de 
oameni, fie zace pârloagă, fie a fost vândut pe nimic la străini. În anii următori, dacă 
se va continua așa, România nu va mai fi a românilor… 

Ei, bine, în timp ce în România, țară a Uniunii Europene, se întâmplă aceste 
grozăvii (care nu se mai petrec în nicio altă țară europeană), continentul Europa – 
mai exact, Europa de Vest și mai exact Germania, Franța și Marea Britanie, Belgia 
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și Olanda, Spania, Italia și Țările Nordice, dar îndeosebi primele trei, adică nucleul 
esențial al noii construcții europene – este invadat, aproape prin surprindere, ca și 
cum ar fi o invazie organizată, de o populație arabo-musulmană foarte motivată, 
îngrozită de războaiele și dezastrele din țările ei, decisă să facă orice pentru a ajunge 
la destinație. Fenomenul este cumplit, pe de o parte, datorită dramei ființei umane pe 
care o dezvoltă în acest început de mileniu și, pe de altă parte, datorită dezechilibrelor 
uriașe pe care le poate declanșa și efectelor geopolitice pe termen lung. Este vorba 
de o populație islamică, de o populație pentru care islamul nu este o simplă religie, 
ci un modus vivendi, care nu are aproape nici un punct comun cu modul de viață 
de esență predominant laică al europenilor și nici cu creștinismul. Dimpotrivă, 
islamismul manifestă o foarte puternică intoleranță față de creștini și creștinism, pe 
motiv că modul de viață al creștinilor ofensează profetul, Sharia și regulile de viață 
ale musulmanilor. Acolo unde există islamism, nu mai încape altceva. Masacrele în 
masă efectuate de islamiști împotriva altor populații sunt celebre. Iar actualul stat 
islamic (SI), tocmai asta și face, profitând de situația dramatică din Siria, din Irak și 
din țările în care a avut loc așa-numita „primăvară arabă”. Dar liderii europeni, în 
frunte cu Angela Merkel, consideră că dreptul de azil politic nu are limite și Europa, 
îndeosebi Germania, este pregătită să facă față acestei provocări.

Înainte de a încerca să analizăm această nouă situație cu efecte strategice 
complicate, ar trebui să avem în vedere câteva concluzii rezultate din numeroasele 
analize anterioare, printre care pot fi situate și următoarele: 

1. Nolens, volens, Occidentul, atât în componenta sa europeană, cât și 
americană, a declanșat, îndeosebi în ultimul sfert de veac, un fel de cruciadă 
strategică împotriva Orientului Mijlociu, pentru a-l transforma, așa cum spunea 
George Bush, din ceea ce a fost și este al de milenii, într-un Mare Orient Mijlociu 
Democratic și Prosper, de tip occidental – obiectiv care sună bine în campaniile 
electorale, mai ales când vine vorba de exportul modului de viață american –, dar 
care, în realitate, devine de-a dreptul stupid într-o lume a imamilor, șeicilor, regilor 
matusalemici și dictatorilor mai mult sau mai puțin luminați. E drept, și la Teheran 
și la Cairo, tinerii se îmbracă în blugi, butonează smartfoane și își consumă o parte 
din timp pe Facebook, pentru că, de fapt, acesta-i trendul civilizației tehnologice și 
informaționale, al civilizației cognitive în care trăim cu toții, dar de aici nu rezultă că 
modul de viață american sau european reprezintă un orizont de așteptate, un ideal și 
un obiectiv de realizat pentru această lume arabo-musulmană; 

2. Intervenția în forță, cu costuri uriașe, de ordinul sutelor de miliarde de dolari 
și pierderi de vieți omenești, n-a rezolvat mai nimic, nici în Irak, nici în Afganistan, 
nici în Libia, nici în Egipt, nici în Tunisia și în nicio altă țară care a trecut prin așa-
ceva, ci, dimpotrivă, distrugând unele rânduieli mai mult sau mai puțin dictatoriale, 
a generat războaie civile interminabile, cu efecte hibride, cu desfășurări imposibil 
de controlat și cu consecințe dezastruoase pentru populația de acolo și chiar pentru 
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întreaga lume; 
3. Mai mult, politicile și strategiile de bulversare a Orientului Mijlociu nu 

i-a creat acestuia doar o problemă internă extrem de gravă, așa cum s-a sperat, 
care să-l țină ocupat și să-l vulnerabilizeze în fața Occidentului, ci, dimpotrivă, a 
generat condiții pentru crearea Statului Islamic, formațiune care, prin acțiuni foarte 
complexe, generează un nou tip de amenințări, reactivând în modul cel mai periculos 
posibil, falia strategică dintre lumea islamică și restul lumii, mai ales dintre lumea 
islamică și cea occidentală, chiar dacă SI, deocamdată, acționează pentru a se extinde 
și a căpăta putere în interiorul Orientului Mijlociu;

4. Populația arabo-musulmană, ce numără peste un miliard de oameni, adică 
a șaptea parte din populația lumii, se află într-un proces de explozie demografică, 
ceea ce, chiar în acest secol, va duce, după toate probabilitățile, la crearea unei 
presiuni demografice arabo-musulmane cu efecte imprevizibile atât pentru țările de 
origine, cât mai ales pentru continentul european, pentru Rusia și pentru țările din 
Asia Centrală;

5. O parte din țările arabo-musulmane au fost colonii franceze, britanice, 
spaniole, portugheze etc., iar populația din aceste țări, vrând, nevrând, a păstrat o 
relație interesantă cu vechii coloniști, așteptând de la aceștia mult mai mult decât au 
crezut ei vreodată și considerându-i datori pe vecie față de țările pe care, odată, le-au 
subjugat (populațiile au o ciudată memorie a istoriei); 

6. Dacă Occidentul a folosit, pentru a menține sub control Orientul Mijlociu, 
politici și strategii de divide et impera, era de așteptat ca și arabo-musulmanii, 
cunoscuți și recunoscuți în toată lumea pentru ingeniozitatea, șiretenia, non-
conformismul și spiritul lor antioccidental, pentru inteligența lor creatoare, să 
genereze și să pună în operă contra-politici și contra-strategii de aceeași anvergură, 
îndeosebi în spectrul asimetric, prin care să creeze Occidentului probleme cel puțin 
la fel de complexe și de grave, ba chiar mult mai grave, dacă avem în vedere forța 
demografică a lumii arabo-musulmane, fixismul ei religios (islamul nu este doar o 
religie, ci este un mod de viață); 

7. În Europa Occidentală – îndeosebi în Franța, în Germania, în Marea Britanie 
– există deja o populație arabo-musulmană numeroasă. De-a lungul anilor, această 
populație nu s-a integrat în cultura și obiceiurile acestor țări, ci și-a păstrat nealterată 
cultura ei, religia ei și principiile ei de viață. Europa Occidentală s-a umplut de 
moschei, iar în unele cartiere ale marilor orașe din Anglia, din Franța, din Germania 
și din alte țării, legea care domină este Sharia, ajungându-se până acolo încât nici 
chiar autoritățile nu mai îndrăznesc să intre în aceste zone dominate de comunitățile 
arabo-musulmane. 

Pornind de la aceste concluzii și, evident, de la aceste realități, se pun câteva 
întrebări cel puțin interesante, la care nu se poate însă răspunde tranșant:

1. Acest exod migrator are drept cauză punerea în operă a unor politici și 

EVENIMENT STRATEGIC



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(23)/2015340

strategii ofensive ale SI și marilor lideri arabo-musulmani de a invada și cuceri 
Occidentul pas cu pas? De ce ar face-o?

2. Dacă fluxurile migratoare au ca una dintre cauzele importante, un fel 
de reacție inversă a țărilor foste coloniale împotriva celor care le-au colonizat și 
exploatat cândva (Franța, Marea Britanie, Spania, Portugalia și Olanda), atunci de 
ce ținta cea mai căutată a emigranților este Germania (care, se știe, n-a avut colonii 
în zona respectivă, deși geopoliticianul Karl Haushofer, între pan-idenn-urile sale, 
situa și zona pan europeană care viza Africa, iar hegemonul acestei zone trebuia să 
fie, credea el, Germania)?  

3. De ce această grabă, această precipitare a emigranților pentru a ajunge cu 
orice preț în Germania și în unele țări ale Vestului, de parcă o forță inexplicabilă ar fi 
generat această uriașă presiune?

4. Dacă principala cauză a emigrării masive spre Insula Europeană o constituie 
intensificarea războaielor și conflictelor din zonele de baștină ale acestor populații, 
dezastrele din aceste țări și creșterea gradului de insecuritate, atunci de ce majoritatea 
fluxurilor au ținte foarte precise (Germania și câteva din țările vestice) și nu, spre 
exemplu, toată zona Uniunii Europene, zonă care, se știe, se supune acelorași legi ca 
și Germania, Franța sau Olanda? 

5. De ce migrația masivă a populațiilor arabo-musulmane nu vizează și țările 
foarte bogate din Orientul Mijlociu (Arabia Saudită, Kuweit, Turcia, Emiratele 
Arabe Unite), unde s-ar integra mult mai rapid, ci doar principalele țări ale Uniunii 
Europene, nucleul acesteia și, mai ales, Germania?

6. Mirajul german pentru fenomenul migrator se datorează deschiderii de 
odinioară a acestei țări spre emigrația musulmană (în Germania sunt câteva milioane 
de turci), sau Germania este o țintă sugerată atât de managerii rețelelor musulmane 
cât și de alte mari puteri ale lumii pentru a încetini sau anihila ascensiunea fulminantă 
a acestei țări și recrudescența unui posibil spirit revanșard al unor cercuri puternice 
din această țară? Cine ar putea elabora și pune în operă asemenea politici și strategii? 
Statele Unite ale Americii? Rusia? China? Alte țări, unele chiar din Uniunea 
Europeană? 

7. Desigur, explicația cea mai realistă și cea mai credibilă a acestei migrații 
masive o constituie degradarea accentuată a mediului de securitate din țările de 
origine, creșterea insuportabilă a presiunilor și amenințărilor asupra populațiilor din 
zonele respective și, pe această bază, creșterea disperării, zbaterea pentru a ieși la 
suprafață după o gură de oxigen, nevoia acută de supraviețuire. Dar, încă odată, dacă 
o parte din populația Orientului Mijlociu emigrează din disperare, atunci de ce are 
ținte foarte precise și nu caută orice loc sub soare care le poate oferi un adăpost și 
o ocupație și nu neapărat unul situat în capitalele sau marile orașe ale Germaniei, 
Franței, Marii Britanii, Belgiei, Olandei sau țărilor nordice? 

8. Dacă fluxurile migratoare sunt subvenționate de anumite cercuri – Soros, 
Trialterala, grupuri de interes din Statele Unite și de prin alte zone, poate inclusiv 
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din Rusia sau chiar din China, ceea ce este foarte greu de crezut –, atunci cum de 
renumitele servicii Intelligence ale marilor țări europene nu reușesc să descoperă 
mai nimic în legătură cu aceste politici și strategii, de vreme ce continuarea unor 
astfel de fluxuri poate deveni, în anumite condiții, o amenințare de moarte pentru 
Insula Europeană Occidentală, care și-a creat o insulă și mai insulă, alcătuită din 
Spațiu Shengen la care, spre exemplu, România, a șaptea țară ca mărime și populație 
din UE, nu are acces? 

9. Ar putea fi acest flux migrator, care nu a încetat niciodată cu adevărat de 
când există Orient și Occident, o modalitate de reîmprospătare a Occidentului, de 
distrugere a noului Imperiului European, denumit Uniunea Europeană, în bătălia 
marilor puteri pentru supremație în mileniul trei? 

2. Răspunsuri cu geometrii complicate

Nu sunt, bineînțeles, singurele întrebări. Într-un fel, emigranții musulmani 
din Europa nu se comportă, spre exemplu, așa cum se comportă românii, ca niște 
sărmani care caută un loc de muncă pentru a supraviețui, în măsură să facă orice 
sacrificiu pentru a-l obține și al păstra, ci ca niște adevărați coloniști. Ei se duc în 
Occident nu cu umilință, ci cu tupeul și mândria celui care are drepturi sacre, celui 
care are ca misiune să implementeze acolo, pe acel „pământ păgân”, Sharia, adică 
modul de viață al musulmanilor. Desigur, mai întâi, în locuința lor, în comunitatea 
lor, apoi în cartier, în oraș, în țară, în regiune și, dacă este posibil, în toată lumea. 

Nu știm dacă musulmanul de rând, cel care-și ia copiii în brațe și, riscându-
și viața, se duce acolo, în Occidentul Miraculos și Tolerant pentru a supraviețui în 
libertate, se gândește la scenariile de care vorbim noi aici. Probabil că nu. Dar cei 
care se folosesc fără nici un fel de rețineri de drama acestor sute de mii de refugiați 
pentru a câștiga bani și, pe cât posibil, pentru a-și implementa acolo oamenii lor, în 
mod sigur, da. Mai ales că religia lor le permite așa-ceva. 

De menționat că niciuna dintre religiile care există azi pe planeta Pământ, în 
afară de islam, nu-și propune să devină religia absolută a întregii lumi și nu consideră 
celelalte religii criminale, deși războaiele religioase încă n-au dispărut de pe planeta 
Pământ și, probabil, nici nu vor dispărea vreodată. 

Islamul este incompatibil atât cu creștinismul, cât și cu laicitatea. De aceea, 
Islamul nu există doar ca o religie care cultivă pacea și binele, cum pretind toți 
musulmanii (ceea ce este, desigur, adevărat), ci și ca o religie care impune anumite 
norme de viață, ca un modus vivendi al comunităților respective. Ceea ce înseamnă 
că islamul devine din ce în ce mai mult islamism, adică dimensiune politică a unui 
mod de viață, el însuși incompatibil cu modul de viață european, chiar dacă modul 
de viață european nu exclude și nu îngrădește modul de viață arabo-musulman din 
comunitățile europene. 

Poate că tocmai această toleranță la islam – iar în Germania aceasta este foarte 

EVENIMENT STRATEGIC



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(23)/2015342

mare – reprezintă una dintre cauzele cele mai credibile ale atracției germane pentru 
emigranții arabo-musulmani. 

În Europa, existau, în cele 15 țări ale UE, înainte de aderarea următoarelor 
douăsprezece, patru mii de moschei, 12 milioane de fideli musulmani, 2,6 % din 
populația europeană fiind de origine musulmană. Franța era, pe atunci, de departe 
țara occidentală cu cei mai mulți musulmani din lumea occidentală (cinci milioane 
din care două milioane sunt de naționalitate franceză). Statele Unite, cu o suprafață 
de 9,3 milioane km pătrați și o populație de 300 de milioane de locuitori  are în jur 
de 12 milioane de musulmani  și 1200 de moschei.2 

Posibila admitere a Albaniei, Kosovo și Turciei în Uniunea Europeană ar 
ridica numărul musulmanilor la peste o sută de milioane, adică aproape o cincime 
din populația Uniunii Europene. 

Zece-cincisprezece la sută din populația Berlinului, a Bruxelles-ului și a 
Bradford-ului sunt musulmani, iar în Köln și Birmingham, procentajul se situează 
între 5 și 10 la sută. Evident, aceste procentaje sunt în creștere. 

Cifrele imigranților sunt, în continuare, foarte mari: În 2014, au avut loc 
170.000 de debarcări în Italia, față de 23.719, câte au fost efectuate în 2002. Aceste 
debarcări au crescut, în 2015, cu 42% față de 2014. În 18 luni, au debarcat 210.000 
de emigranți, 91 % dintre aceștia îmbarcându-se în Libia, dar venind din toată 
Africa. Trecerile ilegale peste frontierele UE au crescut din 2014 până în 2015 cu 
250%. În 2014, au intrat ilegal în UE 280.000 de emigranți, de trei ori mai mulți ca 
în 2013, 80 % dintre aceștia traversând marea.3 Iar acest lucru se pare că nu este chiar 
întâmplător. Acum, în ultimele luni, numărui imigranților s-a triplat.

Forțele jihadiste care au preluat controlul în Libia organizează o emigrație 
masivă către Europa. În fond, subliniază autorii analizei consultate de noi, este vorba 
de o invazie masivă care să ducă rapid la islamizarea continentului. Mai mult, acești 
jihadiști primesc de la fiecare emigrant, între 1000 și 2000 de euro. Ei încarcă în 
mod intenționat ambarcațiunile peste sarcinile lor firești, tocmai pentru a produce 
catastrofe, a impresiona europenii și a-i determina să vină în ajutorul naufragiaților. 
De altfel, cum rezultă și din relatările recente, europenii se pregătesc efectiv să 
primească acest flux imens de emigranți și nu au de gând să-i oprească sau să îi 
trimită înapoi de unde au plecat. Între două constrângeri uriașe, europenii o aleg pe 
cea care reprezintă o atitudine umanitară. Ceea ce, în momentul de față, pare o foarte 
mare vulnerabilitate, pe care islamiștii o exploatează ingenios. 

În jur de 90 % dintre emigranți sunt musulmani. Iar acești musulmani nu 
acceptă în rândul lor creștini emigranți. Se relatează că, pe 16 aprilie, spre exemplu, 
islamiștii au aruncat peste bord 12 creștini africani care se îmbarcaseră în același vas 
cu ei pentru a ajunge în Europa. Desigur, Europa, mai ales Franța, care a declanșat, 
2  L’Europe face au fait migratoire arabo-musulman, Analyse, Europe 1 juillet 2008 - 27 juillet 2015 René Naba, 
http://www.renenaba.com/leurope-face-au-fait-migratoire-arabo-musulman/  
3  L’invasion de l’Europe par la Méditerranée : Que faire ?, http://ripostelaique.com/invasion-islamique-de-leu-
rope-par-la-mediterranee-les-solutions-de-guillaume-faye.html 
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în cadrul operației NATO, ofensiva împotriva Libiei pentru a da jos regimul Kadhafi, 
n-a făcut altceva decât să distrugă statul libian, să lase petrolul din această țară 
prosperă la dispoziția jihadiștilor și să creeze o uriașă poartă de intrare a islamiștilor 
în Europa. 

Așadar, primăvara arabă, cu tot complexul ei de mișcări susținute și întreținute 
de tot felul de iluzii, dar, poate, cu obiective foarte precise, n-a făcut altceva decât 
să scoată islamiștii din constrângerile statelor de drept și să le deschidă porțile nu 
doar spre invazia Europei, ci și spre constituirea unei teribile forțe care nu va putea 
fi distrusă decât cu prețul unui război mondial împotriva islamiștilor. Ceea ce ar 
echivala cu o ameințare de moarte pentru întreaga lume.

Occidentul a declanșat, începând cu 1991 (dar și mai înainte), o ofensivă 
împotriva unor posibile centre de putere în Orientul Mijlociu, pentru a destabiliza 
această zonă și a-i diminua accesul la puterea planetară. 

SUA au cheltuit, pentru aceasta, din rațiuni geopolitice și geostrategice, 
explicabile pentru o mare putere mondială, peste 600 de miliarde de dolari numai 
pentru campania americană împotriva Irakului, la care se adaugă încă pe atâția pentru 
campania din Afganistan și pentru pregătirile de război împotriva Iranului (pentru 
distrugerea sau dezamorsarea programului nuclear al acestei țări), la care, evident, 
se alătură și cheltuielile cu ofensiva împotriva Libiei, soldată cu moartea lui Gaddafi 
și distrugerea acestei țări, cu războiul din Siria și declanșarea acțiunilor extrem de 
violente ale Statului Islamic, un fel de hibrid al politicilor și strategiilor Occidentului 
de bulversare a Orientului Mijlociu și contra-acțiunilor Rusiei și puterilor emergente 
pentru diminuarea avântului Occidentului și menținerea unei zone de siguranță 
strategică în eventualitatea unei confruntări dintre Est și Vest, fie în Pacific, fie pe 
falia strategică Marea Neagră – Marea Baltică, reactivată în urma summit-ului de la 
Vilnius din toamna anului 2013 și a declanșării crizei ucrainene. 

Ca urmare a acestor politici extrem de agresive, duse îndeosebi de americani, 
Rusia s-a reînarmat, China și-a construit o forță militară redutabilă, cu tehnologii 
foarte moderne, războiul economic a luat noi întorsături, summit-ul NATO din 
Țara Galilor a consemnat emergența acestor noi provocări hibride, dar nimeni nu 
s-a gândit că, în vara anului 2015, Orientul Mijlociu și Africa se vor năpusti pur și 
simplu asupra Europei, de o manieră care seamănă foarte mult cu invazia populațiilor 
considerate barbare asupra Imperiului Roman, dezastru urmat, după cum se știe, de o 
mie de ani de întuneric geopolitic european. 

Italia este una din țările UE situată în eșalonul întâi al dispozitivului de primire 
a emigranților pe teritoriul european. Pe 21 aprilie 2015, 70.821 de imigranți erau 
adăpostiți și hrăniți în 1670 de centre de primire. În 2014, costurile pentru Italia au 
fost de 800 de milioane de euro, din care UE a suportat 45. În 2015, aceste cifre sunt 
în curs de a se tripla. Cele două operații navale italiene de anvergură, Mare Nostrum 
și Triton, operații de protecție navală a coastelor sudice ale Europei (de fapt, operații 
de primire a imigranților) au costat, în fiecare lună, 12,2 milioane de euro. Mai mult, 
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în centrele de primire, unii dintre imigranți refuză să se amprenteze, iar alții dau date 
false cu privire la identitatea lor. 

Chiar dacă imigranții ar fi niște nenorociți care-și părăsesc patria aflată în 
război sau în mari dificultăți, pur și simplu pentru a supraviețui, este imposibil ca 
Statul Islamic și ceilalți jihadiști să nu folosească din plin acest exod pentru a infiltra 
în Europa și, prin Europa, în toată lumea occidentală, luptători islamiști. Acești 
luptători nu pot fi depistați cu ușurință, întrucât ei nu sunt nici izolați și nici ușor 
de identificat. Unii pot fi luptători foarte bine antrenați, alții (femei, bătrâni și chiar 
copii) recrutabili pentru îndeplinirea unor misiuni sinucigașe sau de altă natură. 
Există un război extrem de complicat între statul Israel, susținut de americani și de 
europeni, și lumea arabo-musulmană, așa cum există un război cu foarte multe fațete 
între interesele civilizației islamice și cele ale civilizației occidentale, prevăzut cu 
câțiva ani în urmă de profesorul Samuel P. Huntington și nu numai de el. 

Dacă, spre exemplu, numai 5 % dintre acești imigranți ar fi luptători jihadiști 
sau membrii ai Statului Islamic, ar rezulta că, la un milion de imigranți, s-ar infiltra 
pe teritoriul Uniunii Europene 50.000 de luptători islamiști, adică aproape cinci 
divizii, pregătiți ca, la momentul potrivit, să acționeze eficient pentru îndeplinirea 
unor obiective ale acestui tip de război pentru implementarea unui califat islamic în 
însăși inima Europei. 

Geert Wilders, președinte al Partidului Libertății din Olanda, membru al 
Parlamentului olandez, a arătat, într-o conferință ținută la hotelul „Four Seasons” din 
New York, că, azi, trăiesc în Europa 54 de milioane de islamiști, ceea ce reprezintă 
deja mai mult de 10% din populația Uniunii Europene, iar în următorii 12 ani, potrivit 
unui calcul al Universității San Diego, acest procentaj al islamiștilor din Europa va 
fi de 25%. Bernard Lewis a prezis că, până la sfârșitul acestui secol, musulmanii vor 
fi majoritari în Europa. 

Europa nu se poate apăra ușor împotriva acestei invazii. Pe care, dealtfel, liderii 
UE nici n-o consideră invazie. Cum să-i consideri dușmani pe acești disperați care își 
riscă viața lor și a membrilor familiilor lor pentru a ajunge în Europa, singurul loc de 
pe planetă pe care ei îl mai consideră sigur sub soare? Nu se poate apăra mai deloc, 
datorită concepției ei de viață și de relații cu restul lumii. Dar, această concepție, 
în condițiile date, nu mai este o valoare, nu mai este o resursă de pace și progres, 
ci o vulnerabilitate, pe care islamiștii, mai ales cei din Statul Islamic nu pot să nu 
o exploateze. Ridicarea unor garduri de beton și de sârmă ghimpată nu constituie 
obstacole de netrecut în fața acestor oameni disperați, pentru care viața se reduce la 
a ajunge acolo unde au plecat. Iar majoritatea dintre ei vor să ajungă în Germania, în 
Benelux, în Austria, în țările scandinave și, desigur, în Franța. 

Toate țările din Uniunea Europeană se pregătesc să-i primească. Liderii UE, 
probabil, cred că, indiferent cât de mari ar fi aceste fluxuri, ele nu pot destabiliza 
continentul european, această frunte civilizațională a tuturor timpurilor, care are 
suficiente resurse pentru a soluționa și o astfel de problemă. Și, credem noi, chiar 
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are aceste resurse. Dar elitele europene intră în contradicție cu majoritatea populației 
continentului care vede în această migrație masivă o invazie extrem de periculoasă, 
nu doar prin intempestivitatea ei, ci și prin posibilele capcane pe care le pot întinde 
jihadiștii și adepții Statului Islamic. Ea ar putea genera o situație strategică foarte 
complicată, care va crea condiții pentru falierea Europei chiar prin nucleul ei cel mai 
important. 

Într-un fel, cruciadele se întorc împotriva noastră, a europenilor, iar efectele 
pot fi, în loc de o frăție între Europa și Orientul Mijlociu, precum o prevăd politicile 
euromed, o ruptură pe termen foarte lung care ar putea trece chiar prin inima marilor 
capitale europene. Recentele demonstrații ale islamiștilor din Marea Britanie tocmai 
asta și arătau: că sunt cruciade islamiste împotriva Europei pe care vor s-o distrugă.

Faptul că 1700 de oameni s-au înecat în Mediterana din ianuarie până în aprilie 
2015 (din octombrie 2013, numărul acestora a ajuns 5.100) este o tragedie care 
impresionează. Dar tocmai acesta pare a fi și obiectivul celor care au generat un astfel 
de exod. Pentru că, orice s-ar spune, este imposibil ca o astfel de migrație masivă să 
se fi declanșat spontan, tocmai într-o perioadă în care Uniunea Europeană s-a retras 
din Afganistan, când Statele Unite își cheamă trupele acasă, când Uniunea Europeană 
este la un pas de a declanșa un conflict cu Rusia. Pare cea mai nepotrivită perioadă de 
la Războiul Rece încoace pentru intensificarea imigrației în spațiul european. Însăși 
UE are probleme cu criza financiară din Grecia, cu migrația internă a populațiilor din 
țările din Est, îndeosebi din România, în țările vestice, cu problemele pe care le pun 
valurile de imigranți anterioare etc. Și tocmai acum, în cea mai nepotrivită perioadă 
a Uniunii, încă neieșită pe deplin dintr-o criză financiară gravă, cu efecte pe termen 
lung, se produce și acest fenomen, unic în ultimul secol!

În loc de concluzie

De aceea, noi considerăm că este foarte posibil ca un astfel de fenomen să 
fi fost pregătit din timp și declanșat la momentul potrivit. Nu credem că rușii ar fi 
făcut asta, ca urmare a atitudinii UE față de criza din Ucraina considerată de Rusia 
ca o ofensă adusă marii puteri nucleare de la Est, întrucât și ei s-au confruntat, într-o 
vreme, cu o migrație semnificativă a chinezilor în Extremul Orient și a musulmanilor 
în Siberia, dar nici nu poate fi exclusă o astfel de ipoteză. 

Așa cum nici ipoteza potrivit căreia americanii ar fi aceia care ar fi încurajat 
și chiar generat, premeditat sau nu, prin intervenția lor masivă în Orientul Mijlociu 
și susținerea cu orice preț a Israelului împotriva vecinătății sale arabe, prin forțarea 
secesiunii statului Kosovo, regiune care nu a fost niciodată un stat, prin facilitarea 
creării unui cap de pod musulman în Balcani etc., prin Primăvara arabă și prin 
atacarea Libiei, deschiderea acestor porți de invadare musulmană a continentului 
european… 
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Probabil că niciuna din aceste afirmații pe care le fac cei care comentează 
evenimentele nu trebuie luată ca adevăr absolut. Dacă nu ar avea efectiv interesul 
s-o facă, dacă n-ar fi forțat de împrejurări dramatice, nici un om cu scaun la cap nu 
și-ar părăsi țara pentru a se duce undeva, în necunoscut, împreună cu toată familia 
lui, chiar dacă acel necunoscut este pomul lăudat. 

Or, în marea lor majoritate, acești islamiști care invadează cele mai puternice 
și mai prospere state din Europa, sunt foarte bine motivați și foarte hotărâți să ajungă 
acolo și numai acolo cu orice preț.  

Dar, în această lume în care monstruozitățile sunt adesea minuni și minunile 
monstruozități, orice este posibil. Iar monstruoasele minuni democratice din 
România, prin care țara a fost confiscată de o șleahtă de trădători și de profitori și 
dată altora cadou, în schimbul unor atenții de milioane de dolari pe carte i-au băgat 
bine mersi în buzunarele proprii sau i-au transferat în offshor-uri, lăsând pentru un 
DNA sufocat de dosare și, mai ales, pentru istorie dezlegarea miracolului îmbogățirii 
lor, constituie un exemplu cât se poate de concludent că, în această lume cu cămătari 
legali, cu hoți premiați pentru cinste și cu criminali legitimați de fel de fel de interese, 
unele considerate ca fiind chiar de stat, orice este posibil. 
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 EDUCAȚIA ÎN CONTEXTUL 
ECONOMIEI SOCIALE DE PIAȚĂ

EDUCATION IN THE CONTEXT OF 
SOCIAL MARKET ECONOMY

PUNCTE DE VEDERE

Drd. Cătălin GRĂDINARU

Rezumat

Piața este expresia cea mai concretă, cea mai directă, cea mai eficientă 
și cea mai concludentă a libertății omului și societății și conține elementele 
cele mai dinamice ale activității omenești: cererea și oferta. Nimeni nu 
produce de dragul de a produce, ci produce pentru că există o cerere de aceste 
produse, o trebuință și, evident, un mod de a le satisface. 

Există piață de mărfuri, piață de capital și piață de valori. 
Există o teorie generală a pieței, dar și o mulțime de particularități, 

între care se înscrie și tipul de economie socială de piață, care își are rolul ei 
în dinamica economică a unei societăți. În general, combinarea dintre acești 
doi termeni – economic și social – poate genera unele semne de întrebare, deși 
foarte mulți economiști au căutat argumente și răspunsuri pe măsură.

Cuvinte-cheie: educație, economie socială de piață, convergență, caracteristici

Abstract

The market is the most concrete, direct, effective and conclusive 
expression of freedom for man and society, and it includes the most dynamic 
elements of human activity: supply and demand. Nobody produces just for the 
sake of producing; we produce because there is a demand for these products, 
a need that must be answered and, obviously, a way to satisfy it.

Thus, we have a commodity market, a capital market and a stock market.
There is a general market theory, but there are also many specific 

features, among which is included the social market economy, which finds 
its role in the economic dynamics of a society. Generally, the combination of 
these two terms - economic and social - may generate some questions, though 
many economists sought arguments and answers alike.
 
Key-words: education, social market economy, convergence, features
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Introducere

Walter Euken propune două tipuri ideale de economie: unul dintre acestea 
finalizat, sau exprimat prin piața liberă; celălalt, sub forma monopolul 

de stat.
Primul tip înseamnă libertatea pieței, mai exact, reglajul libertății prin echilibrul 

dinamic dintre cerere și ofertă. Cel de al doilea înseamnă o formă de dezechilibru. 
Dacă este dezechilibru și, prin urmare, un mod de îngrădire a libertății, atunci 
monopolul de stat, ca și intervenția statului ar trebui descurajate sau chiar interzise. 
Numai că așa ceva nu s-a întâmplat niciodată. Statul, chiar dacă unii îl definesc ca 
un prost administrator, nu poate să nu intervină, pentru că, la urma urmei, el este cel 
care a generat și încă generează acel cadru politic și juridic în care funcționează o 
economie. are formă 

S-a discutat mult despre aceste două tipuri care nu există nicăieri, nici măcar 
în economia de tip socialist, în formă pură.

Economia socială de piață ar trebui, logic vorbind, să se definească pe 
intersecția celor două tipuri ideale. Numai că economia socială și economia socială 
de piață nu sunt și nu reprezintă același lucru pentru toată lumea. Pe intersecția dintre 
domeniul privat și domeniul public, se generează, se identifică și se definesc aproape 
toate marile probleme ale lumii, începând cu cele care țin de fenomenul corupției și 
continuând cu cele care țin de cerințele de securitate și de protecție, deopotrivă, a 
celor domenii și ale numeroaselor lor efecte de intersecție.

Economia a fost din toate timpurile un sistem foarte complex de sisteme, 
cu funcții și evoluții dinamice, în care este posibil aproape orice. Oamenii produc 
gândire, gândirea și cunoașterea creează și abilitatea lor de creatori și producători 
creează produse, le vând, le cumpără, le stochează, le transformă, re-creează forme 
abstracte, împing aceste forme spre o dimensiune cognitivă esențială și chiar spre 
virtual. Dar piața, în sine, nu este și nu poate rămâne un regulator pur și imparțial, 
întrucât ea funcționează într-un cadru foarte complicat, în care acționează, deopotrivă, 
interese, reglementări, presiuni de tot felul, adică factori stimulatori și perturbatori 
care determină, uneori, evoluții haotice și imprevizibile, crize profunde și conflicte 
extrem de grave, chiar războaie.

Economia socială de piață se prezintă ca o construcție economică cu importante 
funcții și efecte sociale sau ca o construcție socială prin mijloace economice și nu 
doar ca a treia cale sau ca un nou tip de economie. Deși economia socială de piață nu 
este o cale în sine, ci o sinteză, adică o modalitate prin care libertatea pieței este pusă 
nu doar în slujba profitului, ci și în folosul omului și al comunității, ea nu este ușor de 
modelat și cu atât mai puțin de realizat. Mai mult, înainte de a fi modelată și realizată, 
ea trebuie cunoscută. Aici intervine rolul deosebit al sistemului de învățământ, 
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mai ales al învățământului universitar, care trebuie să realizeze un sistem coerent 
și consistent de cunoaștere a domeniului și de generare a unei dezbateri în mediul 
universitar și în cel academic pentru conceptualizarea experienței acumulate, pentru 
avansarea unor idei importante și valorificarea feed-back-ului. 

În cele ce urmează, ne propunem să analizăm acest concept și identificăm 
unele dintre căile și metodele pe care le considerăm necesare și eficiente de angajare 
a mediului universitar și academic într-o astfel de cunoaștere și într-o astfel de 
dezbatere. 

 
1. Economia socială de piață – un nou tip de economie?

Economia socială de piaţă poate fi definită ca o modalitate de conexiune între 
economia de piaţă, care se prezintă în universalitatea sa clară, indiscutabilă, ce nu 
poate fi nici depășită, nici eludată – piața dovedindu-se a fi un modus vivendi al 
domeniului economic și chiar al societății omenești – și preocuparea, de asemenea, 
absolut necesară pentru asigurarea, în acest cadru, a justiției sociale. 

Dar economia socială de piață nu trebuie neapărat considerată ca a treia 
cale, situată undeva, pe intervalul dintre capitalismul fără limite și comunismul 
colectivist, care are ca obiectiv să combine inițiativa privată, specifică economiei de 
piață, cu planificarea centralizată, specifică economiei socialiste, în vederea realizării 
unui progres social controlat și prevenirii, în acest mod a crizelor și evoluțiilor 
imprevizibile și chiar haotice. 

1.1. Semnificația conceptului

În modelul economiei sociale de piață, există unele opinii potrivit cărora statul 
devine garantul ordinii economice și sociale, ceea ce limitează, într-un fel, liberalismul 
pieței și duce la controlul inițiativei. Ideea potrivit căreia rolul statului într-o astfel 
de economie nu este acela de a îngrădi libertatea pieței, ci, dimpotrivă, acela de a 
o garanta, rămâne discutabilă. Garantarea înseamnă, în fond, a crea mecanisme de 
cunoaștere, de analiză și de securitate a domeniului respectiv și, după cum se știe, 
orice măsură pentru securizarea unui sistem sau unui proces impune și restricții în 
cadrul acelui proces, adică o reconfigurarea a lui pe coordonatele impuse de arealul 
de securitate. Securitatea libertății, dincolo de contrastul termenilor, cere o delimitare 
sau o redefinire a conceptului de libertate, iar acest lucru, când este vorba de piață, 
poate duce la conturbarea esenței. Cu alte cuvinte, statul poate garanta libertatea 
pieței, în condițiile în care piața acceptă regulile impuse de stat. Iar regulile pe care 
le impune statul în vederea libertății pieței poate să însemne – și chiar înseamnă – 
redefinirea libertății, în sens hegelian, ca necesitatea înțeleasă.

Un astfel de stat (care să asigure și să garanteze libertatea pieței) trebuie să 
devină foarte autoritar în domeniul reglementărilor. Mai mult, statul devine un fel 
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de instrument de conexiune între cele două elemente aparent contrare – inițiativa 
privată și planificarea cel puțin la nivel macrosocial –, ceea ce ar putea fi considerat 
ca un fel de esență inovatoare, ca un nou modus vivendi al economiei și societății. 
Această redimensionare afectează însă laissez-faire-ul fiziocraților de odinioară și 
al neoliberalilor de azi, care consideră, că libertatea absolută a pieței este singura 
garanție a progresului și orice intervenția a statului afectează, de fapt, această 
libertate, singura în măsură să asigure reglajele necesare în societate.

Dar, în viziunea majorității teoreticienilor, economia socială de piață nu este 
un sistem închis, un sistem încheiat, cu parametrii constanți, inșanjabili, ci un concept 
evolutiv foarte interesant, considerat, chiar în cadrul Uniunii Europene, ca un factor 
important de coeziune politică și socială. 

Economia socială de piață este, deci, un concept deschis. El nu este doar o 
inovație posibil a fi aplicată în viitor, ci și o realitate efectivă existentă în diferite 
țări. Această realitate, chiar dacă nu se constituie în cea de a treia cale – cea de 
conexare a principiilor capitalismului cu cele ale socialismului –, rămâne, totuși, o 
posibilitate de ameliorare a unui model economic unilateral, liberal, dar care tinde 
din ce în ce mai mult spre un neoliberalism excesiv, cu ncesitatea centrării, mai 
exact, a re-centrării activității economie pe om și pe nevoile sale. Sub presiunea 
evoluțiilor adesea imprevizibile din domeniul financiar și, evident, din cel politic, 
această realitate, cea a economiei de piață, continuă să fie afectată de numeroase 
crize și conflicte cu efect dramatic pentru viața oamenilor și pentru securitatea lumii, 
a țărilor și a indivizilor umani. 

Modelul economiei sociale de piață nu iese din modelul economiei de piață, ci 
introduce, în acest model, factori de siguranță, factori de intervenție în piață pentru 
compensarea dezechilibrelor și prevenirea situațiilor care ar putea duce la prăbușiri 
dramatice, conflicte și angoase. 

1.2. Principii și reguli ale economiei sociale de piață

Există, în opinia unor autori, patru reguli de bază� ale unei economii de piață:
1. Regula prin care se constituie și se instituie un regim de drepturi de 

proprietate. Este un drept recunoscut, neschimbabil, apărat.
Această regulă este foarte importantă, întrucât economia de piață începe 

acolo unde proprietatea este protejată. Înainte de toate sau, se instituie un drept 
asupra proprietății intelectuale. Piața presupune produse, produsele sunt realizate, 
iar realizarea produselor presupune, înainte de toate crearea lor. Crearea presupune 
un autor, un efort intelectual, o inițiativă, un act de creație. Regimul drepturilor de 
proprietate vizează cel puțin două componente esențiale:

- proprietatea intelectuală, care înseamnă drept asupra creației, inovației, 
planificării și organizării; 

- proprietatea materială, care înseamnă 
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2. Un mod de formare a prețurilor
Într-o economie de piață prețurile reprezintă, deopotrivă, un semnal și un mod 

de acțiune. Prețurile sunt cele care informează și atenționează agenții economici. 
Semnalul dat prin preț ajută la transformarea cererii, a dorinței consumatorului, în 
produse și servicii și permit întreprinzătorului ca, prin vânzare să realizeze un profit. 
Aceste lucruri nu se reglează totdeauna de la sine. Uneori este necesară intervenția 
statului, însă echilibrul dintre mărime și consistența acestor intervenții și regulile de 
funcționare a pieței este foarte fragil. Desigur, intervenția statului în piață nu se face 
doar pentru a impune reguli, ci și pentru a ajuta, atunci când este nevoie. 

3. O structură de piață
O astfel de structură cere, între altele, o legislație anti-monopol și antitrust, o 

liberalizare a comerțului, o liberalizare a mișcărilor de capital.
4. O monedă convertibilă
Friedman susține că inflația este ceva asemănător cu bruiajul care se efectuează 

pe canalele de televiziune. În economie, este la fel. Toată lumea știe că există o 
cerere, dar trebuie știut și dacă ea este sustenabilă, dacă există putere de cumpărare. 

Economia de piață este, pe scurt, un ansamblu coerent de reguli constituite 
de proprietatea privată, de piețe concurențiale pe care se formează prețurile și care 
asigură o corelația între cerere și ofertă și alocarea resurselor prin intermediul unei 
monede convertibile. 

Economia socială de piață pare o sinteză între libertatea pieței și necesitatea 
unei armonii sociale. Aceste două noțiuni – libertatea pieței și armonia socială –, deși 
par opuse, în sensul că libertatea pieței presupune concurență, iar armonia socială 
presupune aplanarea conflictualității și conexarea intereselor pe un suport de valori, 
deci pe un format de cultură economică și organizațională, dar și pe unele cerințe de 
securitate, se conexează undeva pe fluxul dinamic al vieții și activității oamenilor. 
Oamenii concurează între i, prin intermediul pieței, dar nu pentru a se distruge 
reciproc, ci pentru a aduce în viață valorile cele mai utile, adică tot ce este mai bun. 
Piața nu este un lucru în sine, ci doar un mijloc de autoreglare a competiției. 

Profesorul Dobrescu precizează că principiile care se aplică în economia 
socială de piață sunt cele ale ”ordoliberalismului Școlii de la Freiburg și doctrinei 
neoliberale germene.”� Doctrina neoliberală germană se situează undeva între 
neoliberalism, în formula sa clasică, și neokeynesism.

Economia de piață presupune situarea pieței ca factor important – cel mai 
important – de reglare spontane, în timp real, a producției și circulației mărfurilor 
și valorilor de piață. Dar piața nu este nici simplu etalon, nici mijloc de armonizare, 
ci doar un spațiu real și virtual în care se confruntă efectele, generând , la rândul ei, 
efecte ale efectelor. Piața nu creează armonie socială, ci doar concurență, competiție 
și reglajul dinamic al fazelor domeniilor care participă în piață: producție, comerț, 
vânzare, cumpărare, finanțe, creditare, debitare, intervenție, schimb etc. 
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Dar piața, mai ales piața financiară, are uneori evoluții haotice și imprevizibile, 
care pot degenera în crize profunde, în conflicte și chiar în războaie. 

Introducerea atributului social în interiorul sintagmei economie de piață 
și transformarea acesteia în economie socială de piață nu este o simplă găselniță 
formală, ci o modalitate prin care se încearcă să se realizeze, în cadrul funcționării 
libere a pieței, o modalitate mai largă de armonizare a intereselor decât cea care se 
exercită efectiv prin competiţie şi concurenţă. De aici nu rezultă că economia socială 
de piaţă schimbă natura liberală a pieţei sau esenţa pieţei, ci doar o introducere 
în piaţă a unor noi presiuni, a unor noi constante şi variabile, cele sociale. Aceste 
presiuni nu sunt arbitrare, nici subiective. Ele rezultă din cerințele unei dezvoltări 
durabile, iar o dezvoltarea durabilă nu se poate realiza fără armonie socială, inclusiv 
din perspectivă economică.

1. Principiul dezvoltării economice și sociale durabile, armonioase și 
competitive.

Armonizarea intereselor în piață se face, desigur, în primul rând, prin efectul 
pieței, dar acest tip de armonizare, extrem de dur, se desfășoară aleator și fragmentar, 
nu armonios și unitar. De aceea, termenul social introdus în economia de piață, în 
ecuația pieței, înseamnă intervenția statului – în calitatea lui de garant al păcii și 
armoniei sociale, al bunei funcționări a unei societăți – nu neapărat pentru a tempera 
excesele, cât mai ales pentru ”realizarea opțiunilor economico-sociale agreate prin 
consens social”1, desigur, în vederea unei dezvoltări durabile, cerință deopotrivă 
socială, economică și politică. 

2. Principiul convergenței în piață.
Intervenția statului nu afectează mecanismul funcționării pieței. Economia 

trebuie să funcționeze pe baza competiției, concurenței și mecanismului prețurilor. 
Statul nu poate interveni și nu trebuie să intervină pentru modificarea mecanismului 
prețuirilor, a sistemului concurențial, a formelor de organizare a întreprinderilor și 
altor categorii economico-sociale, în sistemul monetar și în cel financiar. Aceste 
structuri funcționează și trebuie să funcționeze pe principiul pieței libere, altfel 
esența economiei de tip concurențial poate fi grav afectată, iar performanța redusă 
dramatic. Principiul fiziocraților – laissez faire, laissez passer le monde va de lui-
même – care a avut rolul lui pozitiv într-o perioadă a dezvoltării omenirii nu mai este 
de actualitate. Economia este mult prea complicată. Dar intervenția statului nu este 
aceea de a coordona, de a ordona un anume tip de relații în piață, ci una de tip liberal, 
aceea de a asigura convergența în piață. 

Esența acestei convergențe constă în asigurarea unei ordini sociale bazate pe 
participare loială, coresponsabilitate, disciplină, protecția salariaților și protecția 
socială în general.2

1  L’économie de marché, Dossier réalisé par Matthieu Mucherie, http://www.melchior.fr/L-
economie-de-marche.3923.0.html
2  Prof. univ. dr. Emilian Dobrescu, Economia socială de piață, curs, p. 42
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3. Principiul ordinii sociale și economice în folosul omului, demne de ființa 
umană

Garantul unei astfel de societăți este statul, mai ales în componenta sa 
legislativă, care asigură cadrul necesar unei bune funcționări a economiei și societății. 
Economia are, în esența ei, o funcție socială și umană. Bunurile și serviciile se produc 
pentru oameni. În societatea modernă ”economizarea” omului, adică formarea 
acelui homo economicus (omul raționalității costului minim, model foarte criticat de 
mulți teoreticieni, întrucât acest model nu presupune neapărat ca el să fie și moral), 
trebuie să fie consonantă cu umanizarea economiei. Ordinea socială și economică nu 
înseamnă alinierea economiei și a societății, îngrădirea lor, supunerea lor unor norme 
elaborate în mod voluntarist, ci, dimpotrivă, armonizarea lor. Alocarea resurselor 
trebuie să se facă pe criterii de competitivitate, dar nu în mod centralizat, ca în cadrul 
economiei planificate, ci pe niveluri ale deciziei economice, pe multiple centre de 
decizie. 

4. Principiul stabilității
Neoliberalii și, în general, curentele de acest gen consideră că libertatea pieței 

este singura care asigură și garantează echilibrul și stabilitatea, cu toate că realitatea 
vieții economice și sociale, perturbată de numeroși factori care afectează filosofia 
și fizionomia pieței, arată că, în lipsa unor minime coordonări, libertatea absolută 
a pieței poate genera evoluții haotice și imprevizibile, deci crize. Pentru asigurarea 
funcționării libere a pieței, statul trebuie să creeze un cadru macroeconomic stabil 
și funcțional, în toate componentele sale (fiscale, monetare, valutare, ale veniturilor 
și cheltuielilor) și condiții optime pentru formarea piețelor de produse, de forță de 
muncă și de capital. Acestea sunt mecanisme ale sistemului de alocare a resurselor. 
Pentru asigurarea stabilității și asigurarea creșterii, statul, prin instituțiile sale publice, 
are suficiente pârghii de intervenție oportună și necesară care să stimuleze creșterea 
economică prin reglarea masei monetare, a costului banilor, a nivelului fiscalității, a 
nivelului cheltuielilor bugetare, limitarea sau stimularea consumului individual etc.

Intervenția statului în economie are în vedere nivelul macroeconomic. Cele 
două modalități de intervenție a statului în economice, existente în teoria și practica 
internațională, sunt: stimularea factorilor determinanți ai cererii; stimularea 
factorilor determinanți ai ofertei. Criza din 1929-1933 și actuala criză financiară 
au demonstrat că cererea și oferta nu se echilibrează totdeauna automat, în sensul 
ocupării integrale a forței de muncă, iar mecanismul prețurilor este insuficient pentru 
asigurarea acestui echilibru. 

5. Principiul subsidiarității. 
Acest principiu, așa cum a fost el anunțat, presupune intervenția statului (și 

nu numai) în folosul cetățeanului, atunci când acesta se află în imposibilitatea de a-și 
procura singur mijloacele necesare subzistenței. Este cazul persoanelor cu handicap 
sever sau care, în urma unor accidente sau unor boli grave, își pierd capacitatea 
și abilitatea necesară pentru a-și asigura subzistența. În acest caz, nu intervine 
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numai statul, ci, având în vedere că principiul subsidiarității se conexează cu cel al 
solidarității, în sprijinul omului neputincios intervine, într-o formă sau alta, întreaga 
societate (ONG-uri, organizații caritabile, entități de ajutor reciproc, fundații, 
asociații etc.)

Desigur, există ale principii ale acestui tip de economie, cum ar cel al 
performanței, cel al utilității, cel avantajului comparativ, cel al mutualității etc.

Economia socială de piață nu îngrădește libertatea pieței, ci o centrează 
doar pe o funcție socială mai accentuată, o aduce adică în folosul omului și 
nu doar în cel al profitului. De aici nu rezultă că economia socială de piață 
este non-profit, ci doar faptul că în construcția economică se au în vedere, atât 
piața și profitul, ca mijloace de dezvoltare, de progres, cât și durabilitatea, 
societatea și omul. 

Multitudinea de modalități de înțelegere și de realizare a unei economii 
de acest tip nu transformă economia de piață în economie socială (economia 
socială își are coordonatele ei, care nu sunt totdeauna cele impuse de piață), 
adică într-un fel de ”economie de avarie” sau de ”economie pentru asistați”, 
ci încearcă să țină seama și de alți factori care acționează în piață, în afara 
cererii și ofertei și, evident, a interesului întreprinzătorilor de a obține profit. 
Aceste acțiuni, considerăm noi, sunt foarte dinamice și foarte complexe și, 
probabil, așa vor rămâne mereu. Pentru că, totuși, spațiul în care au loc toate 
aceste fenomene în reprezintă piața. 

1.3. Caracteristici ale economiei sociale de piață

Una dintre țările care a aplicat în mod performant acest model este Germania. 
Statul garantează libertatea activităților economice, dar, în același timp, depune 
eforturi foarte susținute pentru a menține un echilibru pe plan social. Un astfel de 
echilibru duce la prevenirea conflictelor sociale, mai ales în situații de criză. Acest 
tip de economie generează și menține un parteneriat social între sindicate ți patronat, 
parteneriat care, înainte de toate, duce la un bun management al conflictualității. 
Patronatele și sindicatele, potrivit legii fundamentale, stabilesc ele însele condițiile 
de muncă și convențiile colective. 

Germania a fost atinsă și ea de actuala criză financiară, dar guvernul federal 
a acționat pentru stabilizarea situației pe piețele financiare, așa cum s-au petrecut 
lucrurile și în Statele Unite, unde guvernul a investit în sistemul financiar peste 780 
de miliarde de dolari, pentru stabilizarea lui. Același lucru s-a petrecut în mai toate 
țările mari, cu puternice sisteme financiare, precum Franța, Marea Britanie, Italia etc. 

Concomitent cu aceste intervenții au fost elaborate programe naționale de 
renovare a căilor ferate, a școlilor, a clădirilor publice, deci de ocupare a forței  de 
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muncă etc. 
În urma efectelor devastatoare ale situației petrecute pe Wall Street, în 2008, 

guvernul american și alte guverne, mai ales din Europa de Vest, au intervenit masiv, 
acordând băncilor și societăților de asigurare sume foarte mari din banul public. 
Această intervenție, după unii, se justifică, după alții, nu. Cert este că tocmai creditele 
de consum cu grad de risc ridicat – impuse, în general, de măsurile de încurajare a 
creditelor de consum, cele mai multe dintre ele sub formă de subprime3, cu grad 
ridicat de risc, luate, susţinute şi chiar garantate de state în favoarea păturii sărace 
– au dus la imposibilitatea rambursării lor şi la falimentarea unora dintre cele mai 
mari bănci şi societăţi de asigurare din lume. „Studiile mele – scrie John B. Taylor – 
subliniază că acţiunile şi intervenţiile guvernului, ca și slăbiciunile și instabilitățile 
sectorului privat – au provocat, prelungit agravat radicalmente criza.”4 

Alții susţin că nu doar intervenţia neelaborată şi chiar precipitată a statului în 
favoarea păturii sărace şi susţinerea creditelor neperformante, ci şi lăcomia băncilor, 
acordarea fără măsură a unor credite de consum cu grad de risc ridicat, precum şi 
inadecvarea sistemului financiar actual la cerinţele economiei reale, ale pieţei şi ale 
vieţii reprezintă adevărata cauză a acestui dezastru. Statul, în opinia acestora, nu a 
făcut altceva decât să intervină pentru protecţia sistemului pe care, evident, tot el l-a 
creat.

În urma acestei cumplite crize, economia americană a renunţat într-un fel la 
modelul Milton Friedman5 şi a început să cocheteze cu intervenţionismul.6  Ideile 
unuia dintre susținătorii intervenționismului – James Tobin, laureat al premiului 
Nobel – au devenit, în derularea acestei crize, sustenabile. John Maynard Keynes 
revenea în actualitate. Preşedintele american Barak Obama a semnat, în acele zile, un 
plan de stimulare economică în valoare de 787 de miliarde de dolari.

Această criză dovedeşte încă odată că, în vremuri tulburi, doctrinele rigide 
nu sunt cele mai potrivite. Este nevoie de flexibilitate. În momentul în care dobânda 
de referinţă se apropie de zero, este nevoie, în opinia unor specialişti, de opţiunile 
Rezervei Federale a SUA sau Băncii centrale americane (Fed) de stimulare a 
economiei. Rata optimă a şomajului, susţine James Tobin, este zero. La fel ca John 
Maynard Keynes, el susţine că este necesar ca guvernul să intervină în economie 
pentru menţinerea ratei angajării la un nivel cât mai ridicat. Friedman considera că 
trebuie reduse taxele, liberalizată piaţa şi efectuat un control strict al banilor pompaţi 
în economie. Cei care urmează linia lui Tobin cred că guvernul trebuie să intervină în 
economie, inclusiv prin intermediul pachetelor de stimulare a cheltuielilor. Or, toate 
aceste sunt elemente ale economiei sociale de piață, chiar dacă nu americanii sunt 
3  Subprimele sunt credite  de risc cu dobândă ridicată (pentru a acoperi rata de risc).
4  http://www.contrepoints.org/Comment-le-gouvernement-a-cree-la.html
5  Milton Friedman  a elaborat o teorie a venitului permanent, prin care se susţine că creşterea temporară a venitu-
rilor, spre deosebire de creşterile permanente, nu declanşează creşterea semnificativă a consumului. 
6  http://www.zf.ro/business-international/sfarsitul-pietei-libere-economia-americana-re-
nunta-la-milton-friedman-cochetand-cu-interventionismul-4051488/
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principalii ei promotori. 

2. Teorii, modele și controverse privind economia socială de piață

Conceptul pare o găselniță foarte potrivită pentru aceste vremuri în care se 
confruntă teoriile liberale și neoliberale cu cele care susțin și întrețin intervenția 
statului în economie, în viața socială și în toate celelalte componente care presupun 
funcționarea unei societăți. Presiunile care se exercită asupra societății omenești – 
unele endogene, altele care vin dinspre procesul de globalizare, din varii interese și 
situații oarecum independente sau nedependente de viața oamenilor – sunt enorme. 
Conflictualitatea societății omenești crește, mediul de securitate se deteriorează, 
filosofia rentabilități se confruntă cu cea a ontologiei sociale, mai ales în perspectiva 
dezvoltării unei societăți bazate pe cunoaștere, a unei viitoare societăți epistemologice. 
Odată cu prăbușirea comunismului, modelul statului factotum, modelul statului-
mamă a societății s-a deteriorat grav, chiar s-a prăbușit. Lupta se duce acum între acel 
laissez-faire, laisser passer, le monde va de lui-même din vremea fiziocraților7, care 
a avut rolul lui în configurația economică liberală a lumii, și modelul intervenționist, 
care, așa cum bine se știe, cunoaște o gamă foarte largă, cu nuanțe infinite, de la 
totalitarism la statul minimal.  

În aceste condiții, câteva curente se detașează și chiar pot oferi un model pentru 
societatea de azi și de mâine, unele dintre ele – ordoliberalismul, spre exemplu – 
făcând casă bună și cu construcția europeană.

2.1. Ordoliberalismul  

În 1949, ministru al economiei în RFG era Ludwig Erhard, cel care a introdus 
termenul de economie socială de piață (Soziale Marktwirtschaft).Acest concept a 
devenit ideea principală a economiei germane în acea perioadă. Esența ei constă în 
cea de a treia cale, situată între cele două sisteme, folosind, deopotrivă, elemente ale 
pieței libere și elemente ale unei economii mai centralizate. Acest tip de economie 
combină principiul libertății pieței libere cu cel al compensării sociale. 

Această combinație asigură conexiunea libertății economice și a progresului 
7  În 1758, în timpul unei reuniuni a școlii fiziocrate, Quesnay, unul dintre reprezentanții 
importanți ai acestei școli, vorbește pentru prima dată de această orientare. În 1767, într-o 
scrisoare referitoare la limbajul economic, Francois Quesnay spune: ”Dumneavoastră, Dom-
nule, împreună cu ceilalți pe care-i numiți maeștri, … nu cunoașteți decât o singură regulă a 
comerțului, aceea de a lăsa să treacă (laissez passer) și de a lăsa să acționeze (laissez faire) 
toți cumpărătorii și toți vânzătorii, indiferent cine ar fi ei; dumneavoastră susțineți că, prin 
acest unic mijloc, se asigură posibilitatea de a se cumpăra cea mai bună marfă posibilă din tot 
ce se vinde și de a se vinde totdeauna ceea ce se vinde la cel mai bun preț de piață posibil …, 
iată doctrina dumneavoastră asupra concurenței exprimată, după mine, cu toată exactitatea 
gramaticală prin aceste cuvinte: cea mai mare concurență posibilă”. 
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tehnologic, a inițiativei și atitudinii creative, concurențiale, cu avantajele economiei 
centralizate cum ar fi rata foarte mare a întrebuințării forței de muncă și variațiile 
slabe ale cererii. Se considera, atunci, dar și mai târziu, că o astfel de economie 
reușește să stopeze sau măcar să reducă abuzurile libertății piețelor.

În acest tip de economie, statul trebuie să fie puternic, să intervină în deciziile 
economice în interes public și, pe această bază, să devină un co-organizator al 
politicilor sociale și economice. 

Suporturile acestui nou sistem sunt constituite din combinarea celor două 
principii: cel al coordonării și cel al concurenței. Totodată, este controlată și chiar 
oprită formarea monopolurilor. 

În acest tip de economie, contează foarte mult omul. Omul nu mai este 
considerat ca un simplu individ, ci ca un actor social. În acest sens, el trebuie să-și 
asume responsabilitatea pentru sine și pentru semenul său. Statul nu intervine decât 
atunci când, din varii motive, omul nu se poate ajuta pe sine, devenind neputincios. 
Este vorba de principiul subsidiarității. 

Jean-Claude Coiffet, după ce enunță pe scurt textul care se referă la acest 
concept, face o analiză critică a acestuia. Ideea nu era chiar foarte nouă, ci revenea, 
într-un fel, la un concept german al anilor 30, denumit ordoliberalism, Erhard fiind 
unul dintre principalii susținători ai acestuia. 

Acest concept a fost formulat și susținut de Röpke, împreună cu Euken și 
Müller-Armack. Ordoliberalismul vine de la revista Ordo, care a apărut în perioada 
anilor treizeci și care grupa în jurul ei o serie de neoliberali europeni. Revista milita 
pentru o nouă ordine economică și socială. 

Conceptul nu reprezintă deci o idee nouă, o găselniță, ci răspunde unei filosofii 
mai vechi, unei obsesii mai vechi, cu rădăcini într-o perioadă atât de dificilă pentru 
continentul european, continent care trecea, ca și acum, printr-o criză groaznică. 
Economia socială de piață nu este nici socială, nici liberală. Economia socială de 
piață nu este nici una socialistă și cu atât mai puțin una comunistă. Eucken considera 
socialismul ca fiind o viziune oribilă, nu numai ineficace, ci și una care distruge 
efectiv, brutal și intempestiv, libertatea. 

Dar ordoliberalismul nu face corp comun nici cu o piață liberă. Erhard 
considera că piața nu este un dat natural, așa cum o consideră liberalismul clasic, 
și, din acest motiv, ea poate să evolueze periculos. De aceea, este necesară o 
Constituție care să conțină nu numai principiile economice și sociale, ci și regulile 
intangibile și imperative de funcționare pentru a asigura ordinea. Proiectul Tratatului 
constituțional european a fost alcătuit tocmai în această viziune ordoliberală. Deși 
promovează ordinea, această viziune se opune categoric oricărui centralism, fie el 
politic, economic și social, precum și monopolurilor și chiar comunitarismului. 

Acest concept consideră statul ca pe un gardian al unui credo concurențial, ca 
un fel de întreprindere, și nu ca un stat democratic clasic. El nu trebuie să intervină 
în nici un fel în jocul liber al concurenței, nici în vreun domeniu al vieții sociale. 
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El trebuie doar să ofere cadrul instituțional care să permită libera concurență și 
să sancționeze drastic devierile de la acest cadru. De unde și faimoasa expresie a 
concurenței libere și corecte.  Ordoliberalismul nu acceptă un proiect, ci doar libera 
concurență, realizarea spontană prin jocul liber al pieței. Orice instituție, publică 
sau privată, trebuie să acționeze după modelul întreprinderii, deci după un singur 
criteriu: rentabilitatea. 

Proiectul Uniunii economice și monetare este, de asemenea, un produs al 
gândirii ordo-liberale. 

În ceea ce privește funcția economiei sociale de piață, aceea de a conexa 
principiul libertății pieței cu cel al compensării sociale, ordoliberalismul se opune 
oricărei forme de solidaritate colectivă, în conflict cu poziția social-democrată și 
chiar cu cea a liberalismului clasic, care, de la Adam Smith încoace, avea în vedere 
faptul că unele activități nu pot fi reglate de piață, cum ar fi, spre exemplu, educația 
și sănătatea. 

Ideea de compensație socială se reduce la ajutoare punctuale, conjuncturale, 
mai ales pentru populația defavorizată, de unde și noțiunea de luptă împotriva 
excluziunii. Ordo-liberalii nu consideră că protecția socială ar trebui să facă obiectul 
unor politici sociale și cu atât mai puțin să fie susținută de instituții specifice, întrucât 
concurența asigură, prin ea însăși, reglajele necesare și, pe această bază, justiția 
socială. Cea mai elementară formă de securitate socială este cea rezultată din faptul 
că fiecare poate să-și asigure, prin propriile mijloace, subzistența sa și a familiei sale 
(Hans Tietmeyer). 

Conceptul de economie socială de piață nu înlocuiește și nu corectează 
conceptul de economie de piață, ci, dimpotrivă, arată că economia de piață este 
socială prin aceea că orice finalitate socială este consecința spontană a unei piețe 
bazată pe concurența liberă, nu forțată sau dirijată. Cu cât economia este mai liberă 
– spunea Erhard –, cu atât ea este mai socială, iar profitul mai mare pentru economia 
națională. 

Piața este, de fapt, locul și garantul concurenței libere și tot ea asigură și funcția 
socială a economiei.

Se poate constata – scrie economistul ordo-liberal francez François Bilger 
– că economia socială de piață germană rămâne un sistem hibrid, care combină 
liberalismul economic și un anumit model social. Acest model poate fi considerat 
complementar sau, dimpotrivă, contrar, ceea ce înseamnă că, pe termen lung, acesta 
este incompatibil.

Ideea că economia socială de piață presupune ca statul să fie foarte puternic, să 
aibă o poziție forte și să intervină, în interes public, în deciziile economice, devenind, 
în felul acesta, co-organizator al politicilor sociale și economice, este una dintre 
cele mai discutate și dintre cele mai controversate. Ordoliberalii neagă principiul 
fiziocraților – ”laissez faire, laissez passer, le monde va de lui-même” –, însușit de 
liberalismul clasic și neoclasic, care are ca principal concept neintervenția statului și 
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libertatea deplină a pieței, ceea ce ar putea să însemne că acceptă intervenția statului. 
Ordoliberalii au totuși o fobie privind statul care, în opinia lor, are o adevărată 
propensiune naturală pentru a se amesteca în treburile societății, mergând până la 
extrem, adică până la totalitarism. Bilger vorbea de necesitatea unei opoziții față 
de un principiu enunțat în mod ironic, printr-o sintagmă luată doar în parte de la 
liberali: opoziția față de un ”laisse faire al statului”, adică față de o libertate de stat, 
contradicție în termeni, statul fiind, în general, asimilat cu conceptul de îngrădire, de 
limitare, de legiferare, de impunere a unor reguli și în nici un caz cu ”laissez faire”. 
Frédéric Lordon, economist, director al CNRS, denunță influența ordoliberalilor  în 
sânul Uniunii Europene și ura lor față de stat. 

Ordoliberalismul nu este o sinteză între liberalism și social-democrație, de 
vreme de ce acest curent se delimitează clar de liberalismul clasic și se opune radical 
socialismului și oricărei alte forme de intervenție a statului în economie și în societate. 

În viziunea liberalilor, piața este un dat natural, omul având instinctul de 
schimb, de trafic (Adam Smith). Dacă lucrurile stau așa, susțin liberalii – și așa stau 
–, atunci nimeni și nimic nu trebuie să îngrădească sau să limiteze această libertate 
naturală. 

Totuși, chiar și pentru doctrina liberală, piața nu poate acoperi chiar totul. 
Piața nu poate regla și soluționa, spre exemplu, problemele marilor infrastructuri, 
îndeosebi ale celor critice, sănătatea, învățământul, cultura, securitatea, apărarea, 
intervenția în situații de urgență etc. 

Ordoliberalii aduc unele precizări. E drept, există o tendință naturală în ceea 
ce privește omul-traficant, dar schimbul concurențial de pe piață nu este o formă 
naturală, ci una universală a raporturilor umane. Este o formă creată de om în folosul 
său. Schimbul de mărfuri nu este natural, ci unul care se supune unui proiect ideal 
care trebuie înfăptuit, securizat, protejat. 

De aici rezultă necesitatea unui autorități care să enunțe acest principiu, să-l 
materializeze și să-l impună. 

Aceasta presupune:
- elaborarea cadrului juridic;
- asigurarea respectării lui;
- asigurarea bunei funcționări a schimbului și a celorlalte activități;
- sancționarea abuzurilor și a nerespectării principiilor etc.
Pentru ordoliberali, conceptele: stat, interes public, co-organizator au un sens 

total diferit, chiar opus celui care există de peste două secole în democrațiile liberale. 
Ordoliberalii se opun categoric conceptului social-democrat și funcției democratice a 
statului. În viziunea lor, nu există sferă politică, societatea funcționează în mod liber, 
singurul principiu care o guvernează fiind cel al concurenței libere între indivizi, 
comunități și instituții. 

De aici rezultă necesitatea privatizării sistematice a tuturor activităților umane 
de orice natură ar fi acestea. Deasupra acestui principiu nu există nimic. Nici poporul 
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suveran, nici alt mod de restricționare a libertății concurenței. 
De aici rezultă unele dintre principalele caracteristici ale ordo-liberalismului:
- antisuveranismul; 
- independența corporatistă a instanțelor de arbitraj și de reglare (Banca 

centrală, Justiția etc.); 
- supunerea serviciilor de interes general legii concurenței.
În aceste condiții, statul trebuie golit de toate atribuțiile sale de suveranitate 

și determinat să se comporte ca o întreprindere care are ca atribute să asigure 
rentabilitatea serviciilor și să intervină limitat pentru menținerea regulilor concurenței 
din piață. 

Statul nu este decât un efect remanent al istoriei de odinioară, care trebuie 
menținut doar până la crearea unui spațiu socio-economic dincolo de suveranitatea 
națională. Cu alte cuvinte, statul este un instrument învechit, greu adaptabil la noile 
condiții, iar soluția nu este consolidarea statului, ci înlocuirea lui printr-un spațiu 
socio-economie în afara suveranității naționale. Construcția europeană – susțin 
adepții acestei teorii – trebuie să răspundă acestor cerințe și să realizeze acest obiectiv. 

Funcția de co-organizator a statului se referă, mai ales, la experiența germană 
de după Al Doilea Război Mondial. În această perioadă, statul a jucat un rol 
important, mai ales printr-un sistem de protecție socială care exista încă de pe vremea 
lui Bismarck. 

Acest concept a fost valabil pentru această perioadă de creștere economică 
rapidă a Germaniei și de integrare ideologică a sindicalismului la cerințele societății 
capitaliste. Este vorba de un sindicalism puternic și bine organizat. Prin anii 80, 
odată cu trecerea la conceptul de globalizare, toate aceste componente, inclusiv 
sindicalismul, trebuiau flexibilizate, concomitent cu reafirmarea puterii non-partajate 
a acționarilor. 

Hans Tietmeyer spune că economia socială de piață nu a fost niciodată concepută 
ca a treia cale între socialism și capitalism sau ca o ”convergență de sisteme”, ci ca 
o economie de piață perfecționată și eficace. Cu alte cuvinte, economia socială de 
piață nu este un nou tip de economie, ci o economie de piață perfecționată și eficace, 
adică un mod de a face să crească eficiența economiei de piață prin introducerea 
unor garanții ale extinderii liberalismului în economie și nu prin îngrădirea acestuia. 
Progresul social trece prin realizarea unui capitalism popular care încurajează 
responsabilitatea individuală și constituirea de ”rezerve” și a unui patrimoniu obținut 
prin muncă. Erhard susține că termenii de economie, de libertate și de social se susțin 
și se întrețin. Cu cât o economie este mai liberă, cu atât ea este mai socială, iar 
profitul pentru economia națională mai mare. 

La dezbaterea acestui concept a participat și participă foarte multă lume, 
din celemai varii domenii. Spre exemplu, reprezentanții COMECE (Comisia 
Episcopatelor Comunității Europene) au publicat, în decembrie 2011, o ”Declarație 
privind o economie socială de piață în Tratatul Uniunii Europene”, referindu-se, 
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desigur, la Tratatul de la Lisabona din 13 decembrie 20078. Acest concept – economie 
socială de piață – este relevat în articolele 2 și 3 printre caracteristicile ”pieței 
interioare” stabilite de Uniunea Europeană. 

Propunerea acestui tip de economie ca un mare proiect pentru societatea 
europeană înseamnă, oare, mai mult decât o întoarcere nostalgică la un trecut 
revolut sau la o serie de afirmații teoretice rupte de realitate? Economia socială 
de piață este ea o idee actuală, capabilă să ne scoată din impasul acestor vremuri? 
Este acest tip de economie pentru Uniunea Europeană ce a fost ea pentru Germania 
în ani care au urmat dezastrului produs de cel de-Al Doilea Război Mondial? Este 
Europa în situația Germaniei de atunci?

Iată o serie de întrebări care, dincolo de abordările populare, neoliberale sau 
ale unui partizanat ordoliberal, înțeles de fiecare cum dorește, ridică mari probleme 
pentru economia europeană și pentru economiile naționale. 

Când a folosit acest concept, Ludwig Erhard miza pe libertatea pieței pentru 
relansarea economiei germane, iar politica sa de liberalizare a prețurilor a generat 
adevărate miracole în următorii treizeci de ani. În realitate, nu doar această politică 
a dus la revirimentul economic german, ci la acest lucru au contribuit foarte mulți 
factori favorabili de care au beneficiat toate țările occidentale. Pierre Defraigne, în 
2011, în cadrul unei conferințe,  a relevat trei:

- progresele tehnologice realizate de Statele Unite în domeniul tehnologiei 
militare și în sectorul civil, care au generat o productivitate foarte mare;

- aportul colonial, prin exploatarea țărilor din Sud și transformarea acestora 
într-o sursă de materii prime și concentrarea efortului prelucrător și tehnologic în 
nord; 

- puterea sindicatelor, stimulate de existența amenințării lumii comuniste.9
Globalizarea ultraliberală are multe cauze, printre care se situează și suprimarea 

convertibilității în aur a dolarului, în timpul administrației Nixon, în 1971, decizia 
țărilor OPEC de a dubla și chiar de a mări de patru ori prețul petrolului, în urma 
războiului din Golf, generând acel ”șoc petrolier”, cea de a treia revoluție industrială, 
înalta tehnologie și IT, care facilitează deschiderea unei piețe mondiale, emergența 
noilor puteri industriale, creșterea puterii transnaționalelor etc. 

În această perioadă, are loc o criză a societăților occidentale, în timp ce 
societățile socialiste sunt încă solide. 

8  Traité modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, adopté à

Lisbonne en décembre 2007. Voir Guy COSSEE de MAULDE, Le nouveau 
traité européen de Lisbonne.
Analyse du Centre Avec, décembre 2007. Disponible sur www.centreavec.be , 
în  L’économie sociale de marché: une idée actuelle? http://www.centreavec.be/
analyses/L’%E9conomie%20sociale%20de%20march%E9.pdf
9  Ibidem, Pierre DEFRAIGNE, « Intolérables inégalités. Approches macro-économiques des causes de la pauvreté 
», dans En Question, n° 96 (mars 2011), pp.23-24.
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În aceste condiții, are loc revoluția liberală, al cărui protagonist a fost Ronald 
Reagan și, secondat de primul ministru britanic de atunci, Margaret Thatcher. În acea 
perioadă, Reagan a lansat un concept extrem de ambițios, ”războiul stelelor”, iar pe 
plan economic a liberalizat complet piața. Cam ce fac chinezii la ora actuală ci piața 
lor.

Tot în această perioadă de relansare a concurenței fără limite, are loc o 
acumulare uriașă a bogăției și o accentuare dramatică a sărăciei, ceea ce îl determină 
pe Stiglitz10, laureat al premiului Nobel, să vorbească de ”dominarea lăcomiei” și de 
multiplele ei consecințe. 

Principiul liberal al ”avantajului comparativ”, prin care piețele locale sunt 
deschise, fără nici un discernământ, concurenței universale, are efecte dezastruoase 
pe plan local, mai ales în domeniul alimentar, dar nu numai. Aceste efecte sunt 
amplificate semnificativ în țările sărace, care rezistă cu greu unor astfel de șocuri.

Celălalt principiu, cel al ”avantajului mutual”, în sensul că și cei săraci vor 
putea profita de pe urma creșterii globale a bogăției, chiar dacă aceasta este repartizată 
inegal, este, de fapt, un mare eșec, mai exact, un mare neadevăr, deși, logic vorbind, 
un astfel de principiu ar trebui să funcționeze.

Evoluția ultraliberală a lumii din ultimii treizeci de ani a inversat complet 
ordinea naturală, toate eforturile fiind concentrate pentru îmbogățirea mai rapidă și 
mai accentuată, practic, fără nicio îngrădire, a celor bogați, printr-o competiție fără 
limite. 

Economia reală a fost pusă în serviciul finanței, în sensul că obiectivul ei, 
al economiei, nu mai este centrat pe necesitatea de a crea și produce bunuri pentru 
consum, potrivit unei cereri, ci de a crea profit pentru capitaliști. Economia nu 
răspunde direct cererii și nevoilor reale, ci unui concept de profitabilitate pentru 
cei puternici. În procesul mondializării, datorită transfrontalierelor economice, 
adică rețelelor economice transfrontaliere, statele sunt din ce în ce mai mult lipsite 
de posibilitatea de a avea o politică economică proprie, ceea ce deteriorează grav 
conceptul de democrație, pe cel de suveranitate și pe cel al sistemului internațional 
bazat pe state. 

Din acest punct de vedere, se profilează clar câteva întrebări tranșante, cărora, 
din păcate, li de dau răspunsuri cel puțin nesatisfăcătoare, ca să nu spunem arogante, 
umilitoare și conflictuale, departe de a crea încredere și siguranță, ci mai degrabă, 
teamă, neîncredere și angoasă. 

Desigur, libera concurență este esențială pentru buna funcționare a unei 
economii. În acest sens ea trebuie să fie protejată împotriva monopolurilor, 
privilegiilor fiscale, dumping-ului fiscal sau social. Această cerință este departe de a 
putea fi realizată în jungla mondială actuală. Tratatul de la  Lisabona apelează la ”o 
economie socială de piață foarte competitivă”, europenii fiind invitați ”să investească 
10  Joseph E. STIGLITZ, Le triomphe de la cupidité.  Les liens qui libèrent, 2010. Această lucrare de premiul Nobel 
în economie, consacrată crizei financiare din 2008 și proastei sale gestionări este și o critică a evoluțiilor economice 
din ultimii ani. 
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în economia cunoașterii pentru a face din Europa cea mai competitivă economie”. 
Obiectivul ar trebui să fie nu maximizarea profitului, ci creșterea calității bunurilor și 
adecvarea lor la nevoile consumatorilor, ale clienților. Este o schimbare de paradigmă 
de la maximizarea cu orice preț a profiturilor, de transformare a omului într-un etern 
dator, la producerea pentru nevoile reale ale oamenilor. În acest sens, ar fi nevoie de 
un minim efort de planificare la nivel mondial și de schimbarea radicală a politicilor 
organismelor mondiale cum sunt, spre exemplu, FMI și OMC.11 Statele europene și 
Europa ar trebui să se gândească foarte serios la acest lucru.

Jean Marie Faux se întreabă dacă n-ar fi mai potrivit ca, în această etapă, 
conceptul de ”avantaj comparativ” să fie înlocuit printr-unul care să vizeze ”utilitatea 
comparativă” sau ”competența comparativă”.12 

Se pune întrebarea dacă economia socială de piață mai este sau nu mai este 
de actualitate în acest proces de globalizare. Se pare că răspunsul este afirmativ. 
Spunem acest lucru, întrucât economia socială de piață, așa cum este ea definită și 
cum a demonstrat-o evoluția economiei în ultimii ani, ca economie de piață reglată 
prin puterea publică și prin partenerii sociali și care are ca finalitate satisfacerea 
nevoilor sociale este nu numai de actualitate, ci și necesară. Liberalismul fără limite 
nu poate duce decât la adâncirea faliei dintre lumea bogată și lumea săracă și a 
conflictualității economice și sociale. Economia socială de piață este o economie 
în serviciul oamenilor, prin intervenția puterii publice care trebuie să-și exercite 
responsabilitățile în serviciul binelui comun, în conexiune cu societatea civilă și cu 
toți partenerii sociali și economici. 

Principiul subsidiarității este, așa cum s-a subliniat mai sus un principiu 
potrivit căruia statul nu intervine decât atunci când omul nu se poate ajuta pe sine. 
Acest principiu urmărește, de fapt, înlăturarea statului din ecuația economică și 
socială, cu alte cuvinte, reprimarea sau diminuarea oricărei funcții social-economice 
a statului și a sistemelor de protecție socială.

Asistența înseamnă ajutorarea unor nevoiași, a unor neputincioși, solidaritatea 
socială înseamnă prevenirea excluziunii. Asistența medicală, învățământul gratuit, 
ajutoarele pentru persoanele cu handicap etc. sunt gratuite, sau, în anumite condiții 
și în unele țări, presupun participarea întregii societăți printr-un anumit sistem de 
cotizare. Aceasta din urmă – participarea întregii societăți – înseamnă că fiecare 
membru al societății nu este un asistat, ci un contribuitor, că nu trăiește din mila 
cuiva, pentru că societatea impune reguli de solidaritate acceptate de toată lumea. 

Invers, în sistemele de subsidiaritate, se admite, ca o fatalitate, excluziunea. 
Aici este nevoie de caritate, de milă, de identificarea celor care au nevoi prin anchete 
sociale, care sunt, de foarte multe ori, umilitoare și stigmatizante. Este vorba de 
două concepte diferite – solidaritate socială prin contribuția tuturor la rezolvarea 
11  Jean Marie Faux, Centre AVEC, L’économie sociale de marché : une idée actuelle ?, Documents d’analyse et de 
réflexion, Août 2012, p. 10
12  Jean Marie Faux, Centre AVEC, Ibidem.
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problemelor celor care au nevoie de ajutor – și asistență socială –, adică ajutare 
a celor neputincioși fără a apela la acte de solidaritate socială, ci menținând 
libertatea economică și inegalitățile sociale, inegalități care, în viziunile liberaliste, 
neoliberaliste și ordoliberaliste, sunt legitime, întrucât rezultă din jocul natural al 
concurenței. 

Bineînțeles, oricare dintre aceste opțiuni poate fi aleasă de către societate, cu 
condiția ca respectivele opțiuni să nu fie confuze și să se înțeleagă una prin cealaltă. 

Le finele anilor 20 și începutul anilor 30, în jurul revistelor ”Noua ordine” 
și ”Spirit”, dominate de personalitatea francezului Emmanuel Mounier, s-a format 
un curent, ”Personalismul”, care cultiva, pe de o parte, refuzul individualismul 
egoist și al hedonismului și, pe de altă parte, refuzul colectivismului autoritar. 
Pentru personalismul francez, condamnarea individualismului și egoismului nu 
exclude autonomia și libertatea de conștiință a individului. La fel, condamnarea 
colectivismului autoritar nu deturnează acțiunea socială militantă de la rolul ei de 
combatere a injustiției și efectelor procesului de alienare, inerent societății capitaliste. 

Dar ambiguitățile se mențin și azi. Unele rezultă din complexitatea conceptelor 
abordate, altele din conflictualitatea intereselor care generează astfel de curente de 
gândire și de acțiune. 

Ordoliberalismul nu este un curent acceptat de toată lumea, deși în întreaga 
Europă s-au creat numeroase grupuri de inițiativă pentru promovarea acestui curent 
ca fiind esențial pentru ceea ce numim economie socială de piață. 

2.2. Ordoliberalismul și economia socială de piață în România13 

În România, s-a înființat, cu sprijinul Reprezentanței în țara noastră a Fundației 
Konrad Adenauer și al Institutului de Studii Populare,  un grup de reflecție denumit 
”Ordoliberalism și economie socială de piață în România”.14

Grupul de reflecție este format din economiști, oameni de afaceri, juriști, 
politologi, jurnaliști, tineri întreprinzători și filosofi și vede în ordoliberalism un 
reper normativ.15

Acest grup a elaborat o schiță de proiect prin care propune reforma societății 
românești pe baza acestui concept.

”Grupul de reflecţie socoteşte că resursele latente ale societăţii – iniţiativa 
13  Ordoliberalismul și economia socială de piață. Schița unui proiect de reformă a societății 
românești, București, iunie 2011,  http://ordoliberalism.ro/wp-content/uploads/2012/08/or-
doliberalism_economie_piata.pdf
14  Document conceput şi redactat de Radu CRISTESCU, Valentin M. IONESCU, Thomas 
KLEININGER, Nicolae MARDARI, Costea MUNTEANU, Mihail NEAMŢU, Wienfried 
SENKER, Florin ŞARI, Radu ŞIMANDAN, în anul 2011.
15  Ordoliberalismul și economia socială de piață.Schița unui proiect de reformă a societății 
românești, București, 2011, p. 4, http://ordoliberalism.ro/wp-content/uploads/2012/08/ordo-
liberalism_economie_piata.pdf 
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privată, gândirea inovatoare, liberul schimb au fost descurajate de centralism şi 
etatism. De aceea, îmbrăţişarea ordoliberalismului înseamnă despărţirea de o lungă 
tradiţie de gândire politică ce vede în stat actorul principal al modernizării României 
şi în care individul nu este cetăţean, ci un actor pasiv al schimbării propriei vieţi. 
Noutatea acestui document constă în susţinerea ideii de ordine economică, socială 
şi politică pe suportul unui stat minimal, pentru a apăra şi extinde sfera proprietăţii 
private şi libertatea individuală.”16

Prin acest demers, membrii grupului susțin ideea de ordine economică, socială 
și politică, vizând apărarea și extinderea proprietății private, libertatea individuală 
și minimalizarea statului. Suportul de stat, în concepția grupului – de fapt a 
ordoliberalismului – trebuie să fie minimal.

Acest concept – stat minimal – poate fi unul profitabil din punct de vedere 
economic. Dar statul nu este numai un administrator economic, nici dor un manager 
economic, ci rolul lui este extrem de important,mai ales în ceea ce privește ordinea, 
educația, protecția, securitatea și apărarea națiunii. Aceste cerințe sunt vitale pentru 
perioada actuală, chiar dacă ele nu pot fi realizate decât atunci și numai atunci 
când țara dispune de o economie performantă. De aceea, considerăm că statul nu 
trebuie privit doar prin ochiul afaceristului, întrucât rolul lui este tocmai acela de a 
stimula performanța economică (prin privatizare, liberalizare, asigurarea condițiilor 
necesare pentru performanța economică și financiară etc.), întrucât fără ea nu se 
pot duce la îndeplinire nici celelalte atribuții vitale ale statului: educația, sănătatea, 
protecția, siguranța, securitatea apărare, relațiilor corespunzătoare cu celelalte state, 
funcționarea performantă în cadrul Uniunii Europene etc.  

Grupul, ca mai toate grupurile și structurile de acest gen care funcționează 
pe continentul european, a pornit de la modelul german al acestei doctrine. De 
fapt, Germania a și creat-o prin Școala de la Freiburg, constituită înainte de cel 
de-Al Doilea Război Mondial. Cei care au generat și au dezvoltat conceptul sunt 
economistul Walter Eucken, specialistul în drept comercial Hans Großmann-Doerth 
și specialistul în drept civil și comercial Franz Böhm.

Această doctrină este și un produs al neoliberalismului german  reprezentat 
mai ales de Wilhelm Röpke (1899-1966), Alexander Rüstow (1885-1963), Alfred 
Müller-Armack (1901-1978), principalul reprezentant al Şcolii de la Köln, şi, așa 
cum am arătat mai sus, Ludwig Erhard (1897-1977), ministru de finanțe și cancelar 
al RFG, adevăratul artizan al relansării economice germane de după război. 

2.3. Ordoliberalismul românesc

Ordoliberalismul pare un oximoron, întrucât aduce în același plan concepte 
considerate conflictuale: ordinea și liberalismul, eficiența pieței și dezvoltarea 
echitabilă, liberalismul economic, adică libertatea totală a pieței, și restricția socială, 
16  Ibidem, p.4
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adică punerea economiei în slujba societății și nu doar în folosul rentabilității, în sens 
de profit.

Desigur, noțiunile acestea nu sunt chiar exclusiviste, dar diferitele politici și 
strategii economice și sociale le împing și pe unele și pe altele către limite extreme. 

Este adevărat că, în viziunea liberală, numai piața liberă poate aduce 
competitivitate și eficiență economică, deci rentabilitate. Dar viziunea ordoliberală 
aduce un element de noutate în această ecuație. Piața poate distribui avantaje 
economice maxime și dreptate socială tuturor, dar acest sistem nu se poate proteja 
împotriva celor doi adversari ai săi: puterea privată, exprimată mai ales în dinamica 
intereselor economice private, și puterea publică, exprimată în autoritatea statală.17 

Ordoliberalii consideră că libertatea pieței poate fi protejată numai de un stat 
puternic, singurul în măsură să creeze cadrul necesar care să protejeze libertatea 
pieței. Cu alte cuvinte, libertatea pieței nu se asigură prin laissez-faire, ci prin 
impunerea unor reguli protectoare, a unor reguli care să apere libertatea pieței și să-i 
ofere un cadru propice de manifestare.

În România, aplicarea unei astfel de doctrine pune probleme cu totul deosebite, 
întrucât, atât domeniul privat cât și domeniul public, în afară de faptul că sunt aproape 
complet lipsite de performanță, sunt structurate slab și prolix. Autorii schiței unui 
proiect de reformă a societății românești, pe principiile ordoliberalismului, elaborată 
în 2011, identifică trei componente ale unei astfel de structurări instituționale: 

- definirea vagă a drepturilor de proprietate; 
- eficacitatea funcțională redusă a angrenajelor economiei de piață; 
- intervenția discreționară masivă a autorităților publice.18

Modelele folosite în România post-decembristă sunt vagi, neclare, viciate 
profund de birocrație și de interese care au fracturat grav atât procesul de privatizare, 
cât și pe cel de creare, de către autoritățile publice, a unui cadru în care să se dezvolte 
libertatea pieței. Piața, în România, s-a situat și încă se situează undeva între intervenție 
arbitrară și anarhie, în care interesul de grup face legea. Privatizările frauduloase, 
lipsa unor politici coerente, lipsa unor doctrine clare, incultura economică și politică 
a guvernanților și decidenților politici, presiunile de tot felul au distrus atât cadrul 
legal și legitim al manifestării corecte a libertății pieței, această libertate situându-se 
undeva între un absolut anarhic (face fiecare ce îl taie capul) și o intervenție brutală 
(precis direcționată sau la nimereală), cât și sistemul de garantare și de protejare a 
acesteia. 

Autorii acestei schițe consideră că asigurarea viabilității ordoliberalismului în 
România  implică un proces de adaptare doctrinară și pragmatică la condițiile de aici. 
Intervențiile statului, oricât de bine intenționate ar fi, provoacă mai mult rău. După 
150 de ani de dezvoltare centrată pe stat, e greu să aplici o doctrină, cea ordoliberală, 
care centrează dezvoltarea pe cetățean și pe comunitățile locale, echilibrând relația 

17  Ibidem, p.12
18  Ibidem, pp.12-13
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stat-cetățean. Statul, în numele slujirii cererii sociale, are tendința de a-și extinde 
autoritatea și a îngrădi piața. De aceea, trebuie evitată orice extindere a statului 
pe acest temei al satisfacerii, prin autoritate, a cererii sociale. Ordoliberalismul 
românesc, în această fază de construire a unui posibil model, nu neagă – spun autorii 
– o anume ”raționalitate pragmatică” a intervenționismului guvernamental, dar o 
condiționează exclusiv de o situație în care ”setul complet de cunoștințe ce decurg  
din acest intervenționism este mai bun decât acela ce ar decurge din laissez-faire, în 
sensul unei politici non-intervenționiste.”19

Autorii enunță și explică și care sunt sau ar trebui să fie principiile 
ordoliberalismului românesc: ordinea economică, ordinea socială, ordinea politică, 
statul de drept (întreg jocul asociativ al indivizilor pleacă de la statul de drept), 
solidaritatea și justiția socială, subsidiaritatea, voluntariatul, statul minimal. 

Stat minimal înseamnă instituții slabe, iar instituțiile slabe – mai ales instituția 
învățământului, cea a sănătății, cea a intervenției în urgențe și cea a securității și 
apărării – nu pot garanta suveranitatea și puterea statului, iar fără acestea, populația 
va fi rapid dezinstruită, analfabetizată, cultura distrusă,  iar România va fi foarte 
ușor dezmembrată, datorită uriașelor presiuni care se exercită din exterior și din 
vecinătățile apropiate, cu o activă ”coloană a cincea” în interior. 

În ceea ce privește piața muncii, ordoliberalismul românesc, prin această 
schiță-proiect, susține combaterea unei realități din Uniunea Europeană în care 
”întreprinderile private sunt considerate mai degrabă entități socio-politice, subiect al 
reglementării statale, decât consecințe ale manifestării libertății individuale pe piața 
muncii.”20 Această tendință trebuie descurajată, întrucât ”slăbește poziția financiară 
și adaptabilitatea întreprinderilor europene, făcându-le vulnerabile la competiția 
globală, cu consecința pierderii locurilor de muncă”21 

Desigur, statul este vinovat de multe dintre relele care se produc azi în societate. 
Dar țările nu trăiesc doar într-o dimensiune economică – evident, hotărâtoare pentru 
viața lumii –, ci într-o complexitate de dimensiuni, de la cele politice și culturale, 
la cele care țin de sistemul internațional care se bazează pe state. Concepțiile 
neoliberale care, practic, exclud autoritatea statală din ecuația dezvoltării și revin 
la laissez-fair-ul fiziocraților de altădată, fracturează, practic, această realitate, 
considerând că singurul regulator al vieții oamenilor este piața liberă. Orice fel de 
restricții și de îngrădiri în piață duce la denaturarea libertății și la transformarea ei 
într-o libertate condiționată. Piața liberă este dură, dar realistă. Ea nu acceptă decât 
performanța. Societatea nu poate crește, nu se poate dezvolta decât în condiții de 
performanță. Ordoliberalismul încearcă să estompeze extremele, și să aducă, într-
un fel, libertatea mai cu picioarele pe pământ și să oblige autoritatea să garanteze 
libertatea. Ecuația aceasta a dat roade în Germania post-belică, dar să nu uităm că 
19  Ibidem, p.15
20  Ibidem, p. 23
21  Ibidem.
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Germania are o mentalitate de mare putere, în care nu libertatea este esențială, ci 
condiționarea realistă și necesară a acesteia. Mai mult, Germania a primit sprijinul 
masiv al Statelor Unite și al Europei de Vest, fără să-și pună în nici un fel probleme 
ce țin de securitatea națională, fiind, de fapt, foarte sigură că, în scurtă vreme se va 
reuni și își va recăpăta statutul pe care l-a avut dintotdeauna pe continentul european 
și în lume. Germania este un stat unitar și puternic. Ea nu poate fi dezmembrată de 
nimeni. Modelul-hibrid creat de ordoliberalism, adică de un liberalism ordonat, are 
șanse acolo unde există, deopotrivă, ordine și libertate, diversitatea fiind, de fapt, 
doar o funcție stimulatoare, un modus-vivendi al ordinii. 

Încercarea de aplicare a acestui model extrem de sintetic și de riguros acolo 
unde statul este corupt, unde domeniul privat este lipsit de morală și de performanță, 
unde hoția și lumea interlopă fac, de fapt, legea, echivalează cu o adevărată aventură, 
iar șansele de reușită nu pot fi decât minime. În această perioadă statul român trebuie 
să fie, considerăm noi, foarte puternic, în primul rând pentru a asana societatea 
românească de hoți,pungași, criminali, trădători etc. și, în același timp, pentru a 
garanta libertatea și corectitudinea pieței, a dezvolta sistemele educaționale și cele 
de securitate medicală, socială, informațională și militară. 

În loc de concluzie

De aceea, considerăm că, în pofida opiniilor diversificate în legătură cu acest 
model, Erhard avea dreptate atunci când susținea că, pentru a interveni în piață cu 
scopul de a proteja libertatea acesteia, un stat trebuie să fie puternic. 
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Drd. Cătălin GRĂDINARU

Rezumat

Educația universitară este strâns legată nu numai de economia de piață 
și de piața educațională, ci și de cultura economiei de piață, care se prezintă, 
în primul rând, ca un patrimoniu, ca un sistem de valori. Acest lucru este 
foarte important, întrucât situează procesele educaționale și piața pe sisteme 
de valori unitare, ceea ce asigură coerență, stabilitate și performanță atât 
pieței, cât și proceselor educaționale, mai ales celor de la nivel superior.

Cuvinte-cheie: educația, piață, economie socială de piață, performanță, 
coerență 

Résumé

Education universitaire est étroitement liée non seulement d’économie 
de marché, et de marché éducationnelle, mais aussi de culture économique 
de marchée qui se présente, premièrement, comme un patrimoine,  comme 
un système de valeurs. Cette chose est très importante, parce qu’il situe les 
processus éducationnels et la marché sur des systèmes de valeurs unitaires, ce 
qu’il signifie cohérence, stabilité et performance de la marche et des processus 
éducationnelles aussi, surtout au niveau supérieur. 

Mots-clefs : éducation, marché, économie sociale de marché, performance, 
cohérence  

EDUCAȚIA UNIVERSITARĂ ȘI ROLUL 
EI ÎN SUSȚINEREA ECONOMIEI 

SOCIALE DE PIAȚĂ 

EDUCATION UNIVERSITAIRE  
ET SON ROLE DANS LE SOUTIEN DE 

L’ECONOMIE SOCIALE DE MARCHEE
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În ceea privește cultura economiei sociale de piață, pe care noi o înțelegem 
ca un sistem de valori și de cunoștințe ce țin de acest tip de economie, ele însele 
fiind, ca și conceptul economic la care ne referim, în construcție, considerăm că 
învățământul superior, atât în componenta sa de formare de bază, de licență, cât și 
în componentele sale de perfecționare – masterat, doctorat, studii post doctorale – ar 
trebui să se concentreze cel puțin pe trei direcții majore:

- crearea unei linii didactice coerente prin care să se asigure cunoașterea 
profundă a conceptelor și a interacțiunii lor cu celelalte concepte ale dezvoltării 
durabile  care se studiază și se cercetează în învățământul universitar și în mediul 
academic; 

- crearea unui suport de dezbatere și de elaborare, pe baza cunoștințelor 
acumulate și a rezultatelor cercetării științifice în domeniu, a unor pachete de gândire, 
think-thank-uri, prin care conceptele economice și sociale, ideile și teoriile care le 
configurează, le susțin, le promovează și le dezvoltă să ajungă în bazele de date, în 
manuale, în lucrări de mare anvergură, în studii și să servească drept argumente și 
chiar suporturi de expertiză științifică în vederea perfecționării politicilor economice 
și sociale, inclusiv a politicilor care țin de economia socială de piață; 

- crearea și folosirea unor pachete didactice privind învățarea, cunoașterea și 
dezvoltarea cercetării științifice universitare și academice fundamentale și aplicative 
(suporturi de curs, chestionare, studii de caz, colocvii și seminarii pe tema diversității,  
sferei de cuprindere, oportunității și modului de constituire și implementare a 
diferitelor componente ale economiei sociale de piață), dar mai ales a efectelor 
acestor pentru societatea omenească și pentru viitorul acesteia.

Educația este unul dintre pilonii importanți ai economiei sociale de piață. De 
aceea, politica economică, politica socială și politica educațională trebuie să se afle 
într-o deplină corelație. Evident, acest lucru u se realizează de la sine, ci necesită 
un efort consistent și convergent din partea tuturor factorilor generatori de astfel de 
politici și implicați în implementarea lor. 

Învățământul superior trebuie să contribuie semnificativ la elaborarea unor 
componente ale unui posibil model teoretic al economiei sociale de piață, conexând 
în acesta experiența țărilor care au creat și aplicat astfel de modele – ne referim 
îndeosebi la modelul german – cu caracteristicile pieței și politicilor sociale din 
țara noastră. Ordoliberalismul românesc, spre exemplu, care încearcă să creeze un 
suport teoretic al unui model de economie socială de piață copiind aproape integral 
ordoliberalismul german, deși își are limitele lui, constituie un mod concret de creare 
a unei școli românești în domeniu.

Învățământul superior din România va întâmpina, după părere noastră, 
multe dificultăți atât în studierea modelelor existente, cât și în crearea unei școli a 
economiei sociale de piață specifică și posibilă în România, datorită, în primul rând, 
tendințelor de abordare extremă și chiar extremistă a domeniului. Acest lucru nu se 
întâmplă numai în România, ci în foarte multe alte țări, inclusiv în Statele Unite ale 
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Americii și în unele dintre țările Europei Occidentale, unde teoriile neoliberale se 
ciocnesc violent și ireconciliabil cu cele neokeynesiste sau care susțin necesitatea 
intervenției statului în economie. Actuala criză a impus necesitatea revizuirii unor 
teorii categorice în ceea ce privește libertatea absolută a pieței și imixtiunea statului 
în piață, dar suntem departe de un model care ar putea fi aplicabil fără mari efecte 
colaterale distructive sau generatoare de disfuncții sociale și economice. 

Desigur, în țara noastră există un cadru instituțional generos, iar experiența de 
până acum în privatizarea unor domenii, în liberalizarea fracționată și timidă a pieței, 
în elaborarea și implementarea unor politici sociale – în sistemul educațional, în 
sănătate, în crearea unor infrastructuri critice strategice, în managementul resurselor 
umane, în politicile demografice, în cele de protecție a mediului, în reforma economică 
și socială, în politicile de securitate și apărare etc. –, fragmentată și ea și viciată 
de o nefericită confruntare de interese conflictuale, ar putea constitui o sursă foarte 
consistentă pentru operarea unor sinteze, în urma unor analize detaliate și profunde, 
care să corecteze, să upgradeze și să optimizeze cât de cât modelul economic și social 
de care țara are atâta nevoie și care nu a fost niciodată nici coerent, nici consistent. 

Conceptul economiei de piață, aplicat în viziuni liberale, a generat, în unele 
părți prosperitate, dar și mari inegalități, care, mixate cu o dialectică extrem de 
conflictuală a intereselor,  au dus la adâncirea decalajelor dintre lumea bogată și 
lumea săracă, la inegalități sociale grave și deteriorarea semnificativă a mediului 
de securitate economică, socială, informațională și militară. Dar acesta este prețul 
progresului, într-o lume concurențială, competițională, în care contează și se 
promovează performanța. 

Aceasta este, desigur, schema clasică ideală a funcționării pieței libere. Dar, 
așa cum se prezintă, sintetic, situația în Schema nr. 2, piața nu este locul ideal unde se 
întâlnesc produsele rezultate din cerere și oferă și unde se adjudecă vânzarea celor mai 
căutate, celor mai utile, celor mai performante etc. În principiu,piața așa acționează. 
Dar presiunile care se exercită asupra ei fac ca jocul pieței să fie nu absolut liber, 
ci semnificativ condiționat. Factorii care acționează în piață și asupra pieții nu sunt 
numai vânzătorii și cumpărătorii, ci o mulțime de alți factori perturbatori și stimulatori 
care influențează acest joc, care îl supun unor evoluții aleatoare, imprevizibile. De 
asemenea, piețele nu sunt aceleași pentru toate țările și pentru toate produsele. De 
aceea, modelele și studiile asupra pieței, proiectele de cercetare științifică, dezbaterile, 
seminariile și toate celelalte activități care țin de cunoașterea și investigarea acestui 
domeniu – esențial pentru civilizația oamenilor – trebuie să cuprindă toți acești 
factori, relațiile cauză-efect, analizele de efect, universul efectelor dorite și nedorite, 
cunoscute și necunoscute, principale și secundare, directe și colaterale etc.

Sintetic, fizionomia pieței, activitatea statului şi unele dintre domeniile de 
conexiune  ar putea fi exprimate ca în Schema nr. 1. 
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Schema nr. 1 Fizionomia pieței libere, acţiuni ale statului şi posibilele 
intervenţii

Studierea relaţiilor dintre piaţă şi stat, ţinând seama de toate conexiunile şi de 
toate disfuncţiile cunoscute sau care or trebui cercetare şi cunoscute, este o activitate 
care are ca prim centru de greutate în învăţământul universitar. Conexiunile, ca şi 
disfuncţiile şi incompatibilităţile sunt dinamice. De aceea, cunoaşterea lor presupune 
atât o abordare din perspectiva teoriilor moderne ale statului şi ale pieţii, prin 
mijloace ale cercetării fundamentale şi a celei aplicative, când şi studierea detaliată 
a cazuisticii şi experiențelor deja existente. Din schema de mai sus nu rezultă o 

Cerere
PRINCIPII
- Libertate

- Competiție
- Concurență
- Negociere
- Preț, profit

PRODUS

Ofertă

EFECTE
- Inegalitate
- Decalaje 
- Șomaj
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- Profit
- Performanță
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- Progres
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Factori 
stimulatori 
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Ordine

EFECT



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(23)/2015 373

PUNCTE DE VEDERE

economie socială de piață, ci doar câteva dintre posibilele conexiuni dintre filosofia 
și fizionomia statului suveran, ca element de bază al sistemului internațional bazat pe 
state, și piața liberă, ca mijloc de creștere a performanței. 

Studierea acestor conexiuni, compatibilități și incompatibilități este, 
considerăm noi, absolut necesară pentru nivelul universitar. 

Există în toate țările, inclusiv în țara noastră, un cadru instituțional coerent, 
care poate și trebuie să asigure efortul sinergic de studiere a coordonatelor posibile 
de constituire și funcționare a economiei sociale de piață, nu neapărat ca o alternativă 
a pieței libere – piața trebuie să fie totdeauna liberă –, sau ca un efect al presiunilor 
statului (statul va tinde totdeauna către reglementări excesive și chiar către 
autoritarism), ci ca o construcție flexibilă, complexă, cu geometrie variabilă, care să 
ajute deopotrivă piața și statul să se centreze pe om și pe societate.

Managementul universitar este esențial în ceea ce privește implementarea, 
în acest tip de învățământ, a unor programe care să asigure studierea profundă, la 
toate nivelurile – studii de licență, masterat, studii doctorale, postuniversitare și 
postdoctorale – a problematicii economiei sociale de piață, în condițiile dinamicii 
societății moderne, ale societății cunoașterii.

Rectorul, decanul, profesorul, conferențiarul, lectorul, asistentul, dar mai 
ales senatul, cel mai înalt forum al deciziei din învățământul universitar, au atribuții 
exprese, prevăzute prin lege, privind managementul sistemului de învățământ, 
asigurarea autonomiei universitare, includerea programelor moderne, necesare pentru 
racordarea învățământului la cerințele efective ale pieții muncii,la nevoie cercetării 
științifice universitare și academice asupra fenomenelor economice și sociale, asupra 
determinărilor progresului social și factorilor care îl influențează. 

Managementul universitar – înțeles ca activitate foarte complexă de conexare 
a structurilor, funcțiunilor, proceselor decizionale, proceselor didactice și celor care 
țin de cercetarea științifică, de cunoașterea societății și a determinărilor ei la cerințele 
actuale ale educației, ale progresului social. Este adevărat, în Universitate și în 
mediul academic, nu există viziuni unitare asupra teoriei și practicii economice și 
sociale, dar abordarea științifică, realistă și obiectivă a tuturor domeniilor economice, 
politice, sociale, informaționale și militare ține de necesitatea și obiectivitatea și 
procesualitatea educației, în toate formulele și nivelurile sale, de la cea formativă, la 
cea care vizează perfecționare și învățarea continuă. 

Consider m că Universitatea poate contribui semnificativ, mai ales prin 
cercetarea științifică, la includerea tuturor doctrinelor economice și politice într-
un amplu proces de dezbatere, în vederea creării de idei și de suporturi ideatice și 
chiar pragmatice de construcție economică și socială. Economia socială de piață – 
asociație aproape în oximoron de termeni (social și piață) – reprezintă una dintre acele 
discipline de studiu care, abordată din perpectivă universitară și academică, poate 
aduce multe clarificări și, considerăm noi, multe soluții teoretice și chiar practice 
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de ameliorare efectelor dezastruoase ale pieței pentru o mare parte din populație, 
stimulând în același timp, performanța dată de liberalizare pieței și de competiție 
și, în același timp, de corectare și chiar de stopare a tendințelor excesiv autoritare, 
birocratice și coruptive ale statului, ca expresie a puterii politice. 

Managementul universitar – mai ales în componenta sa științifică și didactică 
– se poate apropia mai mult de social, în virtutea unor tradiții îndelungate ale 
umanismului universităților și ale lumii intelectuale, în general. Acest lucru este 
absolut necesar, întrucât, în viitoarea societate a cunoașterii, mai ales în dimensiunea 
sa superioară, epistemologică, va impune eliminarea extremismelor, controlul 
factorilor perturbatori, stimularea inteligenței creatoare și a centrarea activității 
economice și financiare pe om și pe nevoie sale.

Așadar, considerăm că, în ceea ce privește studierea, cunoașterea și abordarea 
științifică, prin mijloace ale cercetării universitare fundamentale, dar și aplicative, 
managementul universitar ar trebui să soluționeze o mulțime de probleme și 
controverse importante printre acestea putând fi situate și următoarele: 

- introducerea în programele de învățământ și în strategia universitară, atât 
în componenta didactică propriu-zisă, cât și în cercetarea științifică, a tematicii 
complexe a economiei sociale, a economiei sociale de piață, a economiei socialiste 
de piață și a altor concepte legate de acestea, în vederea cunoașterii lor, generării unei 
baze de date și unei culturi științifice a domeniului;

- colaborarea și cooperarea cu instituțiile private și cu cele publice în vederea 
cunoașterii politicilor specifice privind economia socială de piață, studierii și analizei 
efectelor și organizării unor dezbateri în mediul universitar și în cel academic; 

- introducerea unor discipline privind economia socială de piață și a unor 
variante ale acesteia, atât în programele de formare de bază, de licență, cât și la 
studiile de masterat, în școlile doctorale, precum și în cadrul studiilor postuniversitare 
și post doctorale;

Având în vedere complexitatea acestei categorii economice și sociale – 
economia socială de piață – considerăm că ea trebuie abordată atât pe părți, pe 
componente, pe doctrine și strategii, cât și dintr-o perspectivă interdisciplinară. 
Studiile politice, studiile juridice, studiile sociale, psihologice, sociologic, dar și 
cele inginerești, alături de cele economice, sunt chemate să aducă clarificări în acest 
domeniu atât de important. 

În Anexa nr. 1, propunem o schiță a unei programe analitice pe aceasta temă, 
căreia i se pot aloca, spre exemplu, 56 de ore (28 ore conferințe, 24 ore seminar, 4 
ore lucrări practice).

Noi considerăm că economia socială de piață, chiar dacă i se refuză statutul 
(destul de controversat) de cea de-a treia cale (între libertatea pieței care tinde spre 
absolut și generează evoluții haotice și imprevizibile) și autoritatea statului (care, de 
asemenea, vizează extinderea puterii sale spre absolut, generând dictatură, stagnare 
și corupție), rămâne una dintre acele arhitecturi economice diversificate, extrem de 
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dinamice.
Această arhitectură poate funcționa cel puțin în două dimensiuni importante:
- temperarea libertății excesive, haotice a pieței și diminuarea efectelor de 

criză și diminuarea caracterului autoritar excesiv al statului, reducând în felul acesta 
semnificativ tendințele lui spre autoritarism excesiv;

- absorbirea și corectarea, prin funcția socială, a efectelor rezultate din 
excesele economiei de piață și din excesele autoritare ale statului, fără a acționa 
efectiv asupra pieței și asupra autorității legale și legitime a statului, ci doar centrând 
atât performanța economică generată de libertatea pieței, cât și securitatea socială 
generată de către stat, pe om și pe societate, prin mijloace specifice, care nu aparțin 
în exclusivitate nici pieței, nici autorității statale. 

Evident, cea de a doua dimensiune este preferabilă, dar este de la sine înțeles 
că nici piața no va accepta decât atunci când o va înțelege și cânt o va percepe ca pe 
un complementar al său, nici de autoritatea statală, decât atunci și numai atunci când 
o va înțelege ca pe un corolar al său. 

Concluzii

1. Economia socială de piață nu este o alternativă la celelalte tipuri de economii 
– economia de piață, economia centralizată (planificată la nivel național), economia 
socialistă, economia capitalistă, economia socială etc. –, nu este nici un nou tip de 
economie, care ar trebui să modeleze sau să condiționeze un nou tip de societate – 
spre exemplu, societatea cunoașterii –, ci se constituie într-o construcție dinamică, 
sinergică, fie prin integrarea părților, acolo unde este posibil, fie prin integrarea 
conexiunilor, astfel încât economia și finanțele să  se re-aproprie de ființa umană și 
de societatea oamenilor, de nevoile reale ale acesteia, și nu doar de sfera exclusivă a 
profitului ideal. 

2. Economia socială de piață nu înseamnă, considerăm  noi, doar o introducere 
a economiei sociale în piață, adică în principiile libertății pieței, pentru că nu în 
toate cazurile și pentru toate instituțiile și întreprinderile (ONG-uri, cooperative, 
organizații de asistență socială și de întrajutorare mutuală etc.), este posibilă 
aplicarea regulilor concurențiale și cele de libertate, mai ales de libertatea totală a 
pieței, ci, mai degrabă, o adaptare a pieței (desigur, în principal, prin autoreglare, dar 
nu numai) la legile sociale, la societate. Piața nu se detașează de societate, nu este și 
nu trebuie să fie un simplu mecanism de maximizare a profitului și, pe această bază, 
de stimulare a calității producției. Ea trebuie să fie, în principal, un modus vivendi 
al societății oamenilor. Prin aceasta, înțelegem obligația pieței de a nu ieși din 
moralitatea societății, de a se detașa de nevoile efective ale societății, racordându-se 
doar la performanță. S-a dovedit că nu totdeauna performanța financiară – creșterea 
profitului – este folositoare pentru toți oamenii, ci, dimpotrivă, de cele mai multe ori, 
în lipsa unei morale și a umor reglementări necesare de protecția a societății, poate 
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duce la exacerbarea decalajelor, la sărăcirea dramatică a majorității populației. 
3. Nu există o cultură a economiei sociale de piață, ci doar un sistem de lecții 

învățate din experiența germană, din cea chineză și din dezbaterile care s-au purtat și 
se poartă pe această temă. Economia socială de piață nu a fost o opțiune economică 
liberală sau impusă printr-un anumit tip de autoritarism (comunist sau ordoliberalist), 
ci doar o soluție în vreme de criză sau pentru lichidarea efectelor de criză și de război. 
De aceea este necesar ca un astfel de tip de economie să beneficieze de o abordare 
foarte largă în mediul politic, economic și social, dar mai ales în mediul universitar 
și în cel academic. Este nevoie de modelare teoretică, de dezbateri, de experimentare 
pe unele zone-pivot, așa cum au procedat chinezii, înainte de a liberaliza economie, 
de abordări complexe, mai ales din perspectiva studierii efectelor posibile. 

4. Învățământului superior are, alături de mediul academic și de structurile de 
cercetare specializate, rolul cel mai important, atât în generarea culturii economiei 
sociale de piață, cât și formarea specialiștilor și în managementul resurselor care să 
pună efectiv în operă modelul teoretice sau modelele teoretice. Modelele de până 
acum – în speță, cel german și cel chinez – nu au fost și nu sunt generate de o 
creație în domeniu, de o idee novatoare, ci au răspuns unei cerințe grave de refacere 
economică în urma unui război devastator și, respectiv, de supraviețuire economic 
și de dezvoltare durabilă, într-un mediu ostil, concurențial și extrem de frustrant 
(cazul Chinei). România se găsește într-o situație extrem de gravă, ieșită, practic, 
din orice model economic viabil, iar economia socială de piață, dacă se va ajunge 
la concluzia că un astfel de model ar putea revigora economia românească, nu are, 
practic, aproape niciun suport. Reforma economică s-a desfășurat haotic, incoerent, 
sun fel de fel de presiuni, centrele vitale ale economiei românești au fost distruse, 
iar socialul transbordat într-un individualism migrator, lipsit de șanse reale țși lăsat 
în voia sorții. Încercările pe care ele face grupul ordoliberal din România sunt prea 
mult cramponate în experiența ordoliberalismului german, de parte de conceptul de 
economie socială europeană și fără un orizont propriu clar. De aceea, în acest efort 
de cercetare și de cunoaștere a economiei sociale de piață este nevoie să se implice 
masiv, semnificativ și substanțial mediul unibersitar și cel academic. 
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Abstract

After the Romanian 1989 revolution, in spite of large amount of 
changes that occurred at all levels, many marks still remain in the depthless of 
society. They are better recognizable if one looks more at collective myths and 
mentalities than judging reality after its shallow design On the other hand, 
choosing a long duration perspective, Communism built the path to an alter-
modernity, a different modernity that has emphasised some of the traits of 
industrial civilisation (ideology, bureaucracy, mass army, uniforms) by taking 
those traits to the extreme. The fall of Communism and the end of the Cold 
War was also, in many respects the end of modernity, or at least of some of its 
forefront features. In this logic, the Romanian contemporary historiography 
(as probably as in other East-European cases) blended in an interesting 
fashion pro-Communist era values. Communist ones and post-Communist new 
axiology. The case of the National Military Museum from Bucharest is in itself 
a history of the XX century Romanian historiography.

Keywords: National Military Museum, Antonio Gramsci , hegemonic bloc , 
protochronism , ideological

1  Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”.
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Istoria ne apare întotdeauna ca istoriografie, am putea spune ca motto. 
Asemeni nicontinei dintr-o ţigară, realitatea ajunge la noi prin intermediul 

filtrului care este limbajul şi ştiinţa istoriografiei, ambele întreţinute de o comunitate 
ştiinţifică. Dacă ar fi posibil să fim prezenţi la fiecare eveniment istoric, l-am putea 
atinge cu simţurile şi raţiunea. Cum prezentul fiecărui moment nu este decât un pariu 
cu clipa, nu ne rămâne decât intuiţia pentru a putea înţelege spectrul consecinţelor 
unui eveniment.2 Aici se află miezul ştiinţei istoriei/istoriografiei. Şi cum orice filtru 
se îmbâcseşte după o vreme, se impune o igienă periodică.3  Istoriografia românească 
postdecembristă se află încă în miezul unui asemenea proces de limpezire şi 
detoxifiere cauzată de infectările ideologice. O carte, un manual de şcoală sau un 
articol se pot scrie şi publica relativ uşor pentru a reda gândirea unui singur autor. 
Muzeul în schimb păstrează inerţia trecutului mult mai mult timp dând seama de 
conştiinţa colectivă sau evenimentele unei perioade sau ale alteia. 

Având în minte filozofia lui Michel Foucault, am putea spune că Muzeul 
reprezintă o bancă în cadrul economiei biopolitice.4 Dacă economia în sensul 
obişnuit tranzacționează bani, bunuri şi servicii, economia biopolitică are rostul de a 
crea valori ce ţin de însăşi fiinţa umană. Acceptând că statul naţional este cel care îşi 
creează cetăţenii [ne spune cum să arătăm, să vorbim, să ne hrănim, să ne îmbrăcăm], 
Muzeul este banca  sa. Experienţele trecute sunt bonurile sale de tezaur iar dobânda 
devine tocmai motivaţia de a ne reproduce iarăşi şi iarăşi propria identitate.

Nu în ultimul rând, trebuie observat că Muzeul operează în cadrul societăţii o 
împărţire a timpului. El reprezintă un sfârşit al istoriei. Nu în înţeles mesianic, ci în 
sensul că Muzeul stochează doar ceea ce societatea consideră până la acel moment 
istorie, adică fapte trecute demne de memorat.

Eseul de faţă va studia cazul Muzeului Militar Naţional din Bucureşti, ca 
măsură a modului în care românii percep istoria lor militară după 1990. Analiza va 
folosi perspectiva gramsciană a conceptului de hegemonie.

Studiul va avea X părţi. Prima parte va cuprinde descrierea ideilor gramsciene 
de hegemonie şi  bloc istoric; prefacerile istoriografiei româneşti după 1990 precum 
şi modul în care românii percep instituţiile militare. A doua parte va prezenta succint 
istoria Muzeului Militar Naţional. A treia parte va descrie din punct de vedere 
geografic muzeul. 

2  Neagu DJUVARA, Există istorie adevărată?, Humanitas, Bucureşti, 2004, pp.57-64 şi 137
3  John Dewey, The Theory of Inquiry, New York, 1949, p.233: “Reflexia cea mi simplă demonstrează că datul 
conceptual aplicat în scrierea istoriei provine din epoca în care noi scriem istoria. Nu există alte materiale accesi-
bile pentru principiile directoare şi pentru ipoteze decât acelea pe care le furnizează prezentul istoric. Cum cultura 
se schimbă, concepţiile dominate în cultură se schimbă şi ele. Noi puncte de vedere şi judecăţi apar necesarmente, 
pentru a cuprinde, a evalua şi ordona datele. Istoria trebuie atunci rescrisă.” În Adam SCHAFF, Istorie şi adevăr, 
Editura Politică, Bucureşti, 1982, p.141
4  Michel FOUCAULT, Biopolitică şi medicină socială, Editura Idea Design&Print, Bucureşti, 2003, p.113 
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I. Antonio Gramsci şi dinamica raporturilor de putere

Autor deosebit de influent, Gramsci este astăzi de neocolit ori de câţe ori 
vorbim de anatomia raporturilor de putere într-o societate. Pornind de la teoriile 
marxist-leniniste şi de la experienţa italiană de după 1918, Gramsci îşi propune 
să analizeze raporturilor de exploatare capitalistă contemporane lui. Pentru întreg 
etosul revoluționar tributar lui Marx, societatea modernă, industrializată este un 
feroce câmp al unei ireductibile lupte de clasă care opune burghezia celor care 
muncesc - proletariatul. Statul, departe de a fi un reprezentant al intereselor colective, 
cum afirmau liberalii, era de fapt expresia claselor exploatatoare. O perspectivă 
intermediară, dar în parametri marxismului, este oferită de noţiunea gramsciană de 
hegemonie. Pentru Gramsci termenul hegemonie are două înţelesuri :

1) iniţial se are în vedere supremaţia/hegemonia proletariatului care trebuie să 
preia puterea statului pentru a crea o societate echitabilă ;5

2) ulterior, al doilea înţeles şi cel mai celebru se referă la puterea statului asupra 
întregii societăţi. Mai trebuie spus că, pentru Gramsci, spre deosebire de înaintaşii şi 
colegii marxsişti, statul şi societatea se întrepătrund. Ele nu existau separat. Atunci 
când el vorbeşte despre stat vorbeşte în fapt despre instituţiile guvernamentale, alături 
de biserică, şcoală şi alte forme de inserţie socială care înregimentează societatea.6 
Formula de mai jos este ilustrativă :

Stat = societatea politică + societatea civilă, sau, cu alte cuvinte, hegemonia 
protejată de armura coerciţiei (Caietele din închisoare, p.26) , 

în care societatea politică înseamnă politicienii, partidele şi instituţiile.7
Alt pasaj este şi mai complet : 
“The state is the entire comple of practical and theoretical activities with which 

the rulling class not only justifies and maintains its dominance, but manages to win 
the active consent of those over whom it rules. “8

Într-un fel, înţelesul gramscian este asemănător cu definiţia conceptului de 
regim politic propusă de Jean Louis Quermonne : “Totalitatea instituţiilor, normelor, 
cutumelor, practicilor care formează guvernarea unui teritoriu într-un anumit moment 
dat”.9

Aici intervine utilitatea conceptului de hegemonie. Un stat, consideră 
Gramsci. poate conduce o societate fie prin coerciţie/dominare, fie prin hegemonie. 
Dacă în primul caz statul îşi vede cetățenii drept  eterni potențiali rebeli care trebuie 
reprimați violent, în al doilea caz statul înţelege să îşi controleze cetăţenii prin măsuri 
legitimatoare - să organizeze consensul. Corolarul hegemoniei este hegemonia 
ideologică ce cuprinde totalitatea acelor norme şi practici care ar trebui să fie inculcate 
5  Christine BUCI-GLUCKSMAN, Gramsci and the state, Lawrence and Wishart Ltd,London, 1975/1980, p.47 şi 
urm.
6  Ibidem, pp.58-64 şi passim
7  Ibidem, p.70
8  Ibidem, p.93
9  Jean Louis QUERMONNE, Les regimes politiques occidentaux, PUF, Paris, 1986, p.11

PUNCTE DE VEDERE



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(23)/2015 381

cetățenilor pentru a le câştiga sufletele.
“In order to advance the theory of the State it is indispensable to take into 

account not only the distinction between State power and State apparatus but also 
another reality which is clearly on the side of (repressive) State apparatus, but must 
not be confused  with it. I shall call this reality by its concept: the ideological State 
apparatuses.” 10 

Rezultatul sintezei dialectice dintre stat şi proletariat este blocul-istoric. Un 
construct asemănător nucleului atomic în jurul căruia orbitează electronii, blocul-
istoric este numele ordinii sociale supuse statului şi burgheziei prin intermediul 
puterii şi ideologiei, totul în folosul productivităţii.11 

Pe discuţia deja deschisă putem insera problema naţiunii şi a naţionalismului. 
Pentru Ernest Gellner – ale  căror idei sunt oarecum consonante cu cele ale lui 
Gramsci , naţionalismul are două conotaţii :

- una geografică/teritorială : şi anume sentimentul de indignare care cere ca 
graniţele politice să fie sinonime cu cele etnice/culturale ;

- un structurală : sentimentul de solidaritate ce derivă din apartenenţa la o 
anumită comunitate dotată cu anumite trăsături.

Pentru Gellner, statul, ca şi cuplul naţiune-naţionalism, dealtfel, sunt creaţii 
ale modernităţii şi provin din necesitatea organizării unui anume tip de diviziune 
a muncii. Statul, în accepţiunea gellneriană, este nevoit să îşi controleze cetăţenii 
pentru a obţine o mai bună productivitate. De aceea el trebuie să exercite o hegemonie 
culturală sub forma educaţiei de masă, standardizate care omogenizează întreaga 
naţiune într-un tot comun.12 

Începând cu Revoluţia Franceză, toate statele încep să organizeze instituţii de 
transmitere a informaţiei şi să reglementeze emisiunile culturale ale acestora.13 

« Statul impulsionează creaţia, dar, de la Revoluţia Franceză încoace, el se 
doreşte şi educator pe bazele unei ideologii republicane. În cele două misiuni ale 
sale, statul structurează în profunzime spaţiul public artistic. Modelul instaurat are 
doi poli complementari : este vorba de a organiza producţia artistică .. pentru a 
opera.o difuzare relativ largă. […]

În timp ce frumosul şi binele contribuie la definirea a ceea ce înţelegem prin 
ordine publică, statul îşi propune, în cadrul unui proiect moral şi totodată poliţienesc, 
să formeze gustul.»  14

« Având în vedere miza reprezentată de artă, puterea publică, adică Statul, nu 
se poate dezinteresa de ea. Ştim că, într-un sistem de reglare neocorporatist, statul 
10  Christine BUCI-GLUCKSMAN, op.cit., pp.64-67 şi passim
11  Ibidem, p.100. Vezi şi Radu FLORIAN, Antonio Gramsci, un marxist contemporan, Editura Politică, Bucureşti, 
1982, pp.99-102
12  Ernest GELLNER, Naţiuni şi naţionalism. Noi perspective asupra trecutului, Antet, Prahova, (1983)2004, pp.20-
24; 62-65
13  Jean-Jeacques GLEIZAL, Arta şi politicul, Editura Meridiane, Bucureşti, 1999, p.80
14  Idem
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intervine ca participant la piaţă. Acest tip de acţiune nu-i este însă de-ajuns. Garant al 
interesului general, el se vrea şi purtător al unui interes naţional. » 15

Şi dacă tot vorbim de instituţii şi de rolul social-politic al acestora, ajungem 
la muzee.

Dacă seducţia vechiului şi nostalgia sunt două constante ale istoriei umanităţii, 
muzeul, în forma sa modernă, începe să se dezvolte odată cu Renaşterea şi Iluminismul, 
pentru a lua locul catedralelor medievale.16 O definiţie strict tehnică nu ne-ar ajuta 
prea mult, pentru că ar spune ceea ce se vede deja : un loc pentru colecţionat obiecte 
vechi. Adevărata esenţă a muzeului stă în spatele obiectelor : în modul cum au fost 
ordonate ; în concepţia artistică ce animă ansamblul.17 Pentru Carol Duncan şi Alan 
Wallach, muzeul este un complex fenomen arhitectonic ce selectează şi aranjează 
arta într-o secvenţă a spaţiului [within a sequence of space].18 Pentru Mark Lilla şi 
Barry Geitner, mai apropiaţi de viziunea gramsciană, muzeul este o instituţie a puterii 
[“empowering institution”], iar miza sa ţine de supremaţia unei interpretări sau alta 
a experienţelor trecute.19 Pe aceeaşi linie, istoricul Neil Harris vedea în muzeu o 
entitate care participă la distribuţia de putere, bogăţie şi cunoaştere, conform unei 
ordini sociale mai mari.20 

II. Naționalism românesc şi etos militar

A. Reîmprospătarea interesului faţă de naţionalism a coincis cu eliberarea 
Europei de Est de sub comunism, ca şi cu cromatica genocidară a unui mapamond 
turbulent (aici ne referim la conflictele din Iugoslavia, Cecenia, Somalia, Rwanda, 
Zair şamd). Pentru reveria liberală, observaţia că modernismul fusese doar un mimesis 
superficial peste vechile practici tribale a activat temerile statelor occidentale.21

15  Ibidem, p.191
16  Mary and Edward P. ALEXANDER, Museums in Motion. An Introduction to the History and Functions of Mu-
seums, Altamira Press/Rowman & Littlefield Publishers, Inc., UK, 2008, p.5
17  Jean-Jeacques GLEIZAL, pp.29-30, 42 şi passim
18  Carol Duncan, Alan Wallach, Th Museum of Modern Art as Late Capitalist Ritual : an Iconographic Analysis, 
Marxist Perspectives, Winter 1978, pp.29-51, p.29, http://ftp.columbia.edu/itc/barnard/arthist/wolff/pdfs/week6_
duncan_wallach.pdf
19  Mary and Edward P. ALEXANDER, op.cit., pp.1-3
20  Ibidem, p.15. Pentru modul în care gustul artistic este tributar unor considerente socio-politice vezi afirmaţia lui 
Haskell în Jean-Jeacques GLEIZAL, op.cit., p.64
21  A se vedea seria de studii dedicate problematicii imigraţiei în cadrul Comunităţii Europene din anii ’90. 
Francois Dubet, marginality and minorities in France’s immigrant population, Contemporary European Affairs, 
vol.3, 1990.Urs ALTERMATT, Previziunile de a Sarajevo. Etnonaţionalismul în Europa, Polirom, Bucureşti, 
(1996)2000. Jeff HUYSMANS, The politics of insecurity, Fear, Migration and Asylum in the EU, Routledge, 
London/New York, 2006 
Deasemenea, doctrina post Război Rece a NATO, adoptată la Roma în noiembrie 1991 insera noţiunea de 
securitate a Şcolii de la Copenhaga, semnalând şi îngrijorarea faţă de statele ratate şi naţionalismul vulcanic. 
Michael Legge, The making of NATO’s New Strategy, Web Edition, No.6, Dec. 1991. Vol. 39, pp.9-14, http://
www.nato.int/docu/review/1991/9106-2.htm
 La fel şi documentul PNAC din 2000 : Rebuilding America’s Defenses. „Rebuilding America’s Defenses” – A 
Summary Blueprint of the PNAC Plan for U.S. Global Hegemony, http://www.informationclearinghouse.info/
article3249.htm
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Pentru Anthony D Smith, naţionalismul european are două diviziuni mult 
mai cunoscute şi discutate : naţionalismul francez şi cel german. Dacă cel francez 
este civic, bazat pe egalitatea şi loialitatea faţă de norme, cel german este legat de 
fascinaţia etnicului, religiei, trecutului, situându-se într-o zonă mistico-biologică. 
Naţionalismul Europei de Est, cimentat în secolul XIX, apare ca un compromis 
între cele două, cu o preponderenţă pe influenţa germană. În ceea ce priveşte cazul 
românesc, conform mitologiei naţionaliste formatoare, naţiunea este un produs al 
statului (şi într-o mare măsură a Bisericii, ca vector secund). În această logică : statul 
este admirat necondiţionat în calitatea sa de autor istoric şi garant juridic al naţiunii. 
Cu acest titlu, pare obligatoriu ca el să nu poată fi altfel decât strict centralizat 
şi birocratic, constată politologul Daniel Barbu. Orice încercare de descentralizare 
nu ar fi decât preludiul secesiunii, conchide acelaşi autor.22 Istoriografia natională/
naţionalistă, acompaniată de literatură şi ulterior de lustrul sociologiei, mai mult sau 
mai puţin ştiinţific, va elogia partitura statului centralizat din interbelic până după 
Revoluţie. Preluând observaţia lui Katherine Verdery, a fi intelectual în România a 
însemnat a [te] defini în raport cu problematica naţiunii/naţionalismului.23 Osificările 
paradigmatice au devenit evidente după Revoluţie, când globalizarea şi cerinţele UE 
au intrat în conflict cu istoriografia clasică şi cu istoricii clasici, fie ei cu un trecut 
comunist sau nu.24 Poate cel mai clar exemplu este cel al manualului de istorie apărut 
la Editura Sigma şi semnat de profesorul clujean Sorin Mitu în 1999. Indiferent de 
calitatea manualului, disputa, în care a fost implicat şi regizorul Sergiu Nicolaescu, 
a fost şi o indignare a centrului (a blocului istoric, dacă este să vorbim în termeni 
gramscieni) împotriva unei păreri alternative, etichetate drept erezie.25  

B. A devenit demult un clişeu autovalidant a spune că Armata şi Biserica 
sunt pe primele locuri ale încrederii românilor în instituţii. În ceea ce priveşte 
Armata, dacă este să trecem de crusta ideologiei exprimate la nivelul discursului şi 
sondajelor vedem o altă realitate. Ca multe alte instituţii, Armata a fost nevoită să se 
adapteze noilor condiţii tehnico-politice de după 1990. Două au fost procesele prin 
care instituţia militară s-a văzut obligată să treacă : 1) schimbarea de la armata de 
22  Daniel BARBU, Republica absentă. Politică şi societate în România postcomunistă, Nemira, Bucureşti, 1999, 
pp.25-258
23  Katherine Verdery, National Ideology Under Socialism. Identity and Cultural Politics in Ceausescu’s Romania, 
Berkeley and Los Angeles, 1991, p.21 în Joachim-Peter STORFA, Scrierile politice ale lui Emienscu, Paideia, 
Bucureşti, 2003, p.32
24  Mihaela Grancea, „Stereotipuri etnoculturale în discursul istoriografic” în Valentin ORGA, Ionuţ COSTEA(co-
ord), Studii de istorie a Transilvaniei, Cluj, 2000. pagina ?, http://www.provincia.ro/cikk_roman/c000206.html. La-
vinia Stan, The Politics of Memory in Post Communist Europe: A Comparative Analysis, Colloque: Expérience et 
mémoire: Partager en français la diversité du monde, Bucarest, Septembre 2006, http://www.celat.ulaval.ca/histoire.
memoire/b2006/Stan.pdf
25  Cristian CERCEL. Recenzie: Sorin Mitu, Transilvania mea. Istorii, mentalitati, identitati, Editura Polirom, 
Colectia „Historia“, Iasi, 2006, 462 p în Observator Cultural, nr.359, februarie 2007, http://www.observatorcultural.
ro/Subiectivitate-la-plural*articleID_17051-articles_details.html. Vezi şi  Răzvan Pârâianu, Politica şi predarea isto-
riei- text prezentat in cadrul conferinţei: Historical studies: Disciplines and Discourses. An International Conference 
on the History and Theory of Historical Studies”, Budapesta 21-24 Octombrie 2004, publicat în  Eurozine, http://
www.eurozine.com/articles/2005-12-01-paraianu-ro.html
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masă, corespunzătoare statului naţional clasic şi perioadei comuniste, la o armată 
postmodernă, profesionistă, bazată pe voluntari ; 2) re-educarea rolului armatei 
şi inculcarea valorilor democratice alături de supunerea ei sub controlul civil.26 
Postmodernizarea armatei a însemnat crearea unei trupe mai suple, mai bine dotate, 
apte pentru a face faţă nu unui conflict convenţional de vecinătate, ci unor misiuni 
tip ONU şi NATO.  Renunţarea a serviciul militar obligatoriu nu s-a datorat numai 
noilor misiuni ale unei armate în secolul XXI, ci şi pentru că fervoarea militaristă 
specifică statului naţional clasic s-a diminuat. Mulţi tineri preferau să își amâne 
serviciul militar, motivând frecventarea universității. Alături de factorul psiho-social 
din peisaj, cel economico-tehnic lasă de dorit. Slaba dotare, contractele oneroase şi 
performantele modeste ale industriei româneşti de armament sunt într-un contrast cu 
imaginea aurită a sondajelor de opinie şi discursurilor de ocazie.27

III. Istoricul Muzeului Militar Naţional

Chiar fără o analiză amănunțită care să o însoțească, simpla jalonare a 
momentelor din istoria Muzeului Militar Naţional ne arată o cascadă de schimbări 
cauzate de evenimentele timpului şi de interesele politice vremelnice. Începutul 
preocupărilor pentru muzeologia militară încep în România înainte de Unirea 
Principatelor sub Alexandru Ioan Cuza în 1859. 

- În 1865, la Arsenalul armatei din Bucureşti, se creează un depozit în care 
sunt păstrate drapele, uniforme, arme ieșite din uz. În anii următorii, colecției i se vor 
adăuga noi artefacte.

- 1893 : Într-o încăpere a Arsenalului, se creează Muzeul Artileriei.
- 1906 : Muzeul Artileriei participă la Expoziția Naţională, prilejuită de 

împlinirea a 40 de ani de domnie a regelui Carol I.
- 1914 : În timpul Marelui Război, din inițiativa maiorului Radu Rosetti, prin 

decretul nr.1789 din 22 aprilie, se înființează o secție militară în cadrul Muzeului 
Naţional din Şoseaua Kiseleff. Secţia militară este dotată cu piese din cadrul Muzeului 
Artileriei.

- 1916 : Din cauza războiului, o parte din obiectele secției militare a Muzeului 
Naţional sunt duse la Odessa.

- 1919 : un eveniment important prefigurează ceea ce va deveni cunoscut 
drept Cultul Eroilor din perioada interbelică. Ministerul Agriculturii cedează către 
Ministerul de Război o seamă de clădiri : Palatul Artelor, Cula, Ospătăria – toate 
aflate în Parcul Carol –, cu prilejul expoziţiei din 1906.

- 1923 : Serviciul Istoric al Armatei realizează tematica noului muzeu.
- 1923 : pe 18 decembrie, prin Înalt Decret Regal nr. 6064, muzeul devine de 

26  Marian ZULEAN, Militarul şi societatea. Relaţiile civil-militare la începutul mileniului al III-lea, Editura Mili-
tară, Bucureşti, 2008, pp.80-97
27  Romania. Arms sales, http://www.country-data.com/cgi-bin/query/r-11317.html, accesat 5 ianuarie 2010
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sine stătător sub numele de Muzeul Militar Naţional.
- 1924 : Muzeul se deschide pentru public. El are 17 săli şi 8 galerii în care este 

prezentată istoria militară a poporului român de la întemeiere până în 1922.  
- 1925 : Muzeul se închide pentru reamenajare.
- 1927, mai : Muzeul se deschide publicului.
- 1928 : Prin Decretul Regal nr.1307, intră în funcţiune regulamentul definitiv 

al Muzeului. Regulamentul va fi reînnoit în 1931 şi 1933.
- 1935 : Se inaugurează noua clădire a bibliotecii Muzeului.
- 1937 : Se dă un nou Regulament şi se creează Societatea Prietenii Muzeului 

ce urmăreşte atragerea de fonduri şi sponsorizări particulare. Se deschide secţia 
dedicată Aviaţiei.

- 1937-1942 : Apare prima ediție a Buletinului Muzeului Militar Naţional. 
Până în 1942 s-au editat 10 numere.

- 1938, 15 iunie : Muzeul este distrus de un puternic incendiu şi deci închis.
- 1938-1940 : Se reface clădirea.
- 1940, 9 noiembrie : Un puternic cutremur afectează grav clădirea.
- 1941-1942 : Clădirea este refăcută din nou. 
- 1943, 5 mai : Ministrul Apărării Naţionale, la ordinul lui Ion Antonescu, 

ordonă distrugerea clădirii principale şi anexelor. În locul lor, urmează a se construi 
Catedrala Eroilor Neamului. Artefactele sunt evacuate – o parte la Sinaia iar alta 
în Bucureşti pe Şoseaua Giurgiu şi, respectiv pe Şoseaua Viilor. Un alt motiv este 
dorinţa de a împăca suspiciunile aliaţilor germani, pentru care Muzeul amintea parţial 
de rezistenţa românească anti-germană din Primul Război Mondial.

- 1955-1957 : Muzeului i se mută locaţia de mai multe ori şi este reorganizat 
conform ideologiei comuniste.

- 1957, 9 mai : Este redeschis pentru public sub numele de Muzeul Militar 
Central. 

- 1959, 9 mai : Muzeul este mutat în clădirile fostei Şcoli de Infanterie şi Cavalerie 
din Bucureşti, situată pe Dealu Spirii (strada Izvor), construcţie datând din 1885.

- 1965 : Apare primul Laborator de restaurare a metalelor din România pe 
lângă care se vor înfiinţa secţii pentru repararea hârtiei, ceramicii, sticlei şamd, 
accesoriu deosebit pentru întreţinerea artefactelor Muzeului Militar Central

- 1968 : Apare primul număr al revistei Studii şi Materiale de Muzeografie şi 
Istorie Militară. Ultimul număr, al 18-lea, datează din 1985.

-1972-1975. Muzeul este închis pentru reamenajare şi redeschis trei ani mai 
târziu în  1975

- 1984 : Datorită unor noi planuri arhitectonice de amploare ce vizau 
reconstrucţia centrului capitalei şi ridicarea Casei Poporului, Muzeul este închis şi 
mutat.

- 1986 : Actuala locaţie a Muzeului datează din anii 1986-1988. La sfârşitul 
lui 1986, Muzeul este mutat în fosta cazarmă a Regimentului IV Ilfov, construită în 

PUNCTE DE VEDERE



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(23)/2015386

1898. Clădirile se află pe strada Mircea Vulcănescu (fosta Ştefan Furtună).
- 1988, 23 octombrie : Muzeul îşi redeschide porţile publicului.
- 1990 : Muzeul îşi reia vechea denumire interbelică de Muzeul Militar 

National.
- 1991 : Apare revista muzeului sub titulatura de Revista Muzeului Militar 

Naţional.
- 1992 : La Oradea, se inaugurează o nouă filială a Muzeului Militar găzduită 

de Şcoala de Aplicaţie a Trupelor de Radiolocaţie.
- 1997 : La Bacău, se inaugurează o nouă filială a Muzeului Militar Naţional.
- 2003, 11-15 august : Pentru prima dată, la Bucureşti, are loc al XXIX-lea 

Congres internaţional de istorie militară. Muzeul a fost implicat, pregătind expoziţia 
« Războiul, armata şi media de la Gutenberg până în zilele noastre. » 28

Bazându-ne pe cadrul teoretic şi pe biografia prezentate mai sus, putem 
descrie « profilul » Muzeului Militar Naţional. Demersul nostru va avea un caracter 
deopotrivă atât geografic, cât şi structural.  

În primul rând, după cum se poate observa din simpla lectură a istoriei muzeului, 
locaţia sa a fost mutată odată cu fiecare schimbare de regim (monarhic, dictatură 
militară, comunism sau democraţie). Fiecare mutare a fost urmată de schimbarea 
titulaturii instituţiei, editarea revistei muzeului sub altă formă alături de proliferarea 
unor noi sucursale în diferitele oraş ale ţării. Istoria instituţiei a devenit astfel miza 
unei reinventări periodice a aporturilor dintre stat, naţiune şi rolul funcţiei militare. 
Dacă, în perioadă cuzistă şi monarhică, Muzeul a avut rolul unui instrument al cultului 
eroilor, în perioada comunistă, regimul ceauşist a creat Muzeul Naţional pe care l-a 
dotat cu numeroase obiecte mutate de la Muzeul Militar Central [Naţional]. Acţiunea 
poate fi văzută şi ca o parte a eforturilor regimului politic de a subordona armata, cu 
toate dependințele acesteia, şi imaginarul militar factorilor ideologici. Ultima mutare 
majoră a Muzeului spre o zonă relativ periferică a capitalei, în apropierea Spitalului 
Militar, trebuia însoțită de ample schimbări arhitectonice. Revoluţia din 1989, ca şi 
debandada anilor ’90 care i-a urmat, nu a mai permis o extindere a Muzeului dincolo 
de perimetrul actual. Actuala poziţionare a instituţiei pe strada Mircea Vulcănescu, 
într-o zonă rău famată, care ar fi trebuit evacuată, poate fi privită ca marketizare a 
sacrului. Ce înțelegem prin marketizarea sacrului ? Sacralitatea a presupus mereu 
o sustragere a lumii din zona economicului, din zona cântăririi materiale şi a 
cantitativului. Muzeele, temple ale modernităţii, eventual ca purtătoare ale religiei 
naţionale [sau imperiale, după caz] preiau obiectele din circuitul particular, din mâinile 
colecţionarilor, pentru a le deferi publicului spre adoraţie.29 Putem da spre exemplu 
28  Broşura de prezentare a Muzeului Militar Naţional, Bucureşti, 2002, pp.6-16
Vezi şi col. Mihail ŞTEFAN NICOLIN,  Muzeul Militar Naţional- optzeci de ani în slujba culturii naţionale 
şi a armatei ţării, 1923-2003, pp.7-22 ;  Sergiu IOSIPESCU, Începuturile muzeografiei militare a poporului 
român, pp.22-31, Sergiu IOSIPESCU, Înfiinţarea şi organizarea Muzeului Militar Naţional, pp.31-44 ; Sergiu 
IOSIPESCU, Constantin DINULESCU, Etapele evoluţiei Muzeului Militar Naţional, pp.44-93 în   Istoricul 
Muzeului Militar Naţional, Total Publishing, Bucureşti, 2003
29  Jean-Jeacques GLEIZAL, op.cit, pp.44, 78-80
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Muzeul Naţional de Artă a României din Piaţa Constituţiei, flancat de Biblioteca 
Centrală Universitară şi de Camera Deputaţilor sau de Librăriile Humanitas şi 
Engleză, ori de Monumentul Revoluţiei al arhitectului Alexandru Ghilduş. Zona se 
remarcă prin monumente solemne şi puţine magazine sau blocuri de locuit – deci un 
spaţiu în care economicului i se acordă un rol minimal. Chiar Muzeul de Istorie al 
Bucureştiului, care se află în zona Facultăţii de Istorie, Băncii Comerciale Române 
sau hotelului Intercontinental, deşi plasat într-un loc mult mai « comercial », se află 
totuşi acompaniat de instituţii cu vibrantă încărcătură istorică. Aşa cum civilizaţia 
decandentă este înghiţită de vegetaţie sau templul de bazar, situarea Muzeului Militar 
într-un loc cu case şi blocuri dărăpănate, un bordel şi un cazinou arată lipsa fie a 
interesului, fie a voinţei de amenajare din partea autorităţilor.30 Prezenţa unui număr 
mic de autobuze ca şi semnele de « Parcare interzisă » sau « Staţionare interzisă » 
sunt puţin favorabile unui flux mare de vizitatori.31

Trecând de la amplasarea geografică la design-ul propriu-zis al clădirii 
observăm istoria unui agiornamento, atât din punct de vedere arhitectonic, cât şi 
pradigmatic, suprapus peste o bază clasică. Construită în 1898, clădirea este de un 
clasicism aproape pur, fără influenţe eclectice.32* Cele 6 corpuri ale sale sunt despărţite 
de o curte interioară plină de tufişuri bine îngrijite, flori/trandafiri parcelând diferitele 
piese de artilerie sau tancuri aflate în diferite stadii de rugină. Într-un mod ironic se 
poate constata că cele mai corodate vestigii militare sunt cele mai moderne, pentru că 
stau afară în intemperii şi nu cele datând din preistorie care beneficiază de umiditatea 
şi temperatura controlată a vitrinelor de sticlă.33

Odată ajunşi aici, vom împărţi analiza pe trei segmente : a) arhitectura interioară 
a muzeului şi simbolistica sa ; b) modul de expunere a datelor ; c) concepţia istorică.

a) Arhitectura interioară. Pentru Carol Duncan şi Allan Wallach, Muzeul de 
Artă Modernă din New York, cu structura sa tip labirint a devenit model pentru marile 
muzee americane şi vest-europene. Indiferent de filiaţie, Muzeul Militar Naţional are 
deasemenea o structură tip labirint. După ce vizitatorul intră în sala de primire de o 
producţie clasică, antică dar cu un tavan cu casete de o încărcătură barocă, itinerarul 
îl împinge pe scări în jos de unde va parcurge pas cu pas istoria militară. Drumul în 
jos poate trimite, fie şi implicit sau neintenţionat, la Mitul Peşterii, Coborârea cristică 
în Infern sau drumul iniţiatic al lui Dante. Scările care duc de la un etaj la celălalt sunt 
în spirală înconjurând un tun de sticlă care uneşte parterul cu etajul de sus – denotând 
poate axis mundi ; pilonul central ; coloana vertebrală a întregii clădiri. Deasemenea 
poate fi văzut ca singurul abandon al canonului clasic ; omagiul pe care fanteziile 
moderniste îl aduc artei clasice.34

b) Modul de expunere a datelor istorice.  După cum intenţionează şi scopul 
30  Vezi pozele 6-20
31  Vezi poza 15
32 * Confom Ralucăi Mitarcă, arhitect.
33  Vezi pozele 242, 243, 244, 248, 255
34  Vezi pozele 96,97
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muzeului sau curatorii, rolul exponatelor este să redea într-un mod didactic istoria 
militară a neamului. Muzeul se doreşte un manual de istorie pentru începători şi 
publicul larg, şi nu un depozitar de artefacte pentru cei câțiva exegeți şi erudiți.35** 

Expunerea istoriei poate fi asemuită unei pelicule de film sau papirus dispuse 
pe pereţi. Avem astfel o hartă cartografie în care exponatele (arme, unelte, armuri, 
bijuterii, haine, documente vechi) sunt fixate din loc în loc de câte o legendă dăltuită 
în marmură sau de un bust sau colecţie de busturi tip Pietà. Istoria şi fantezia care se 
construiește pe aceasta dintâi se completează reciproc. Astfel, litografii, basoreliefuri 
artistice sau desene expun posibile scene de bătălie sau viaţă cotidiană.36 Asemeni 
unor note de subsol, sau mai degrabă unor ilustrate, acestea sunt adjuvanţi, expliciţi 
sau subliminali, care rezumă în mintea vizitatorului specificul unei perioade istorice 
sau alteia.

Departajarea istoriei (Preistorie, Antichitate, Ev Mediu, Modernitate) nu sunt 
clar delimitate. Fiecare etaj este însă dedicat unui stadiu istoric. În ultima parte a 
itinerariului, de la un anume etaj, se expun obiecte care anunţă perioada următoare. 
Avem astfel  imagine continuă, un fir epic neîntrerupt care străbate secolele încercând 
să dea senzaţia de fluiditate. Un verb necontenit în care sunt înecate substantivele 
(adică faptele şi personajele importante).

c) Concepţia istorică. La acest capitol, putem vedea cel mai bine ideea 
gramsciană de hegemonie culturală exprimată sub forma naționalismului. Sau mai 
bine zis a naţionalismului încastrat în vehiculul statului naţional centralizat. Trei sunt 
temele principale prezente de-a lungul unui expozeu de istorie multi-milenară : tema 
omogenităţii etnice ; tema cetăţii asediate şi tema luptei întregului popor.

Înainte de orice altceva, trebuie spus că întreaga epopee naţionalistă este prinsă 
la ambele capete într-o rezonanță universală. Astfel, la un capăt avem prezentați 
primii hominizi (aici istoria naţională se combină cu biologia, antropologia şi 
arheologia), iar la celălalt capăt avem prezentată harta lumii cu legenda : Solidaritate 
internaţională.

Un prim exemplu de protocronism ţine de prezentarea originii indo-europenilor, 
chiar la începutul epocii preistorice. Pe patru hărţi identice, sunt prezentate patru 
posibile scenarii, două dintre acestea indicând spaţiul românesc (inclus total sau 
parţial) ca leagăn al civilizaţiei/rasei indo-europene.  Tema aceasta a devenit preludiul 
unui alt mit fondator al poporului român : dubla descendenţă daco-romană. Conform 
mitologiei naţionaliste născute în secolul XIX şi continuată atât în interblic cât mai 
ales în epoca naţional-comunistă, românii au apărut în îmbinarea dintre daci, popor 
tracic, şi cuceritorii romani. Dovedirea filiaţiei romane a avut o importanţă crucială 
în istoriografia naţională pentru disputele românilor cu maghiarii.

Dacă cucerirea romană este considerată benefică, nu acelaşi lucru se va putea 
spune despre năvălirile ulterioare. Aici intră în scenă mitul omogenității etnice şi al 

35 **  Informaţie primită de autor în urma discuţiilor cu doamnele Toader şi Iordache, curatori.
36  Vezi pozele 85, 89, 93, 94, 95, 102, 122, 125 
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cetăţii asediate. Chiar dacă alături de binomul daco-roman în masa românilor s-au 
sedimentat şi alte influenţe (huni, vandali, slavi, maghiari şamd), firul mitologiei 
naţionale nu vrea să ştie de acestea şi descrie o masă etnică omogenă.  Tema 
centralismului statal şi a statolatriei este un corolar al celor două mituri de mai sus.37 
Dictonul pare să sune astfel: « Românii trebuie să fie uniţi de un stat centralizat 
pentru a putea rezista valului nesfârşit de cuceritori străini ».  Cuvinte şi expresii 
ca libertate, luptă pentru libertate sau independenţă sunt recurente de-a lungul 
prezentării tuturor perioadelor istorice, din Evul Mediu până în secolul XX.38 Avem 
astfel un traseu hegelian al unei istorii care nu îşi va împlini scopul decât odată cum 
Marea Unire de la Alba Iulia din decembrie 1918. 

Ultima mare temă prezentă este aceea a luptei întregului popor. Repetată ca 
slogan în timpul regimului comunist, noţiunea îşi are înţelesul într-o anumită lectură 
a Evului Mediu românesc devenită expresia unui anume tip de legitimare. Aflat 
la intersecţia dintre Evul Mediu occidental, rigid, bazat pe ierarhii clare, şi lumea 
popoarelor stepei, sistemul militar românesc folosea extensiv chemarea la oaste a 
ţăranilor cu cea a militarilor de profesie. Zicala tradiţională « de la vlădică la opincă »/ 
de la conducător la ultimul serv ajunge în imaginarul colectiv expresia solidarităţii 
totale în faţa duşmanului.39 Şi astfel o mitologie/ un instrumentar al temelor nr.1 şi 
nr.2. Nu putem rămâne omogeni şi nu putem rezista în faţa cotropitorilor decât dacă 
luptăm cu toţii împreună. Avem aici formula a ceea ce vom numi braudelianism de 
dreapta. Dacă, pentru Fernand Braudel şi Şcoala de la Annales, istoria trebuie scrisă 
de jos spre sus, uneori cu ignorarea factorilor politici şi marilor personalităţi,40 în 
cazul românesc exaltarea vitejiei oamenilor simpli are tocmai rolul de a legitima 
acţiunile conducătorilor.

Adevăratul spirit braudelian [mai degrabă un efect al confuziei ‘90iste] se 
regăseşte în spaţiul dedicat perioadei de după 1990. Cuprinzând Revoluţia de la 1989 
cu toată cascada de evenimente aduse, modernizarea forţelor militare româneşti, 
misiunile internaţionale în cadrul ONU şi NATO, introducerea timidă a unor noi 
perspective coexistă cu logica statului naţional-unitar. Perioada de după 1990 este 
într-adevăr braudeliană, ea nu mai are busturi de eroi, prometei, salvatori. Eroii devin 
oamenii simpli, armata fraternizată cu mulţimea ieşită în stradă, soldaţii (cei mai mulţi 
sublocotenenţi) căzuţi pe teatrele de operaţiuni din Angola, Irak sau Afganistan.41 
[Aici este şi partea care s-a actualizat cel mai repede. Poza ultimului soldat căzut 
datează din iunie 2010.].42

37  Vezi poza 156
38  Vezi pozele 101, 105, 108, 113, 114, 117, 119, 120,130, 131, 133, 136, 137, 139, 150, 156, 185
39  Constantin C.GIURESCU, Istoria românilor. Din cele mai vechi timpuri până la moartea regelui Ferdinand, 
Humanitas, Bucureşti, 2000, p.154. Florin CONSTANTINIU, O istorie sinceră a poporului român, Univers En-
ciclopedic, Bucureşti, 2002, pp, 82-88. Vezi deasemenea şi fragmentul din filmul Mihai Viteazul (1970), Regia 
Sergiu Nicolaescu, 5 :28-5 :35, http://www.youtube.com/watch?v=scmEVbfrOHs&feature=related
40  Fernand BRAUDEL, Timpul Lumii, Bucureşti, Meridiane, 1989. Vezi şi critica la adresa lui Braudel în Neagu 
GJUVARA, op.cit., p.29
41  Vezi pozele 223, 224, 225, 226
42  Vezi pozele 216, 217, 218.
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În loc de concluzie

În SUA, complexul militaro-industrial american, ca expresie postbelică a 
blocului hegemonic gramscian, a permis fuzionarea dintre industria de război, 
Pentagon, Hollywood,43 sistemul de învăţământ şamd. Într-un fel, americanii au dus 
la maxim o tendinţă cuprinsă în logica statului-naţiune : organizarea întregii societăţi 
în vederea unei mai bune duceri a războiului.44 

Aplicând acelaşi tablou peste realităţile româneşti postdecembriste, vedem 
că, deşi imaginarul militar este încă prezent în spaţiul public, se produce o anumită 
depărtare a armatei de naţiune. Deşi românilor le place să spună că se simt ataşaţi de 
instituţia şi mitologia militare, în fapt, atât armata cât şi societatea s-au « civilizat ».45 
Stabilitatea societăţii româneşti, în ciuda unei retorici pesimiste(« ne merge din ce 
în ce mai rău »), a făcut ca să nu fie nevoie de o armată de masă. Numărul filmelor 
istorice s-a redus, ele fiind apanajul unor regizori legaţi prin contacte de vechiul 
regim. 

Cinematografia românească post-decembristă, premiată internaţional, cu 
regizori tineri, se  orientează cu predilecție spre alte teme. În termini gramscieni deci, 
blocul hegemonic se bazează pe un consens obţinut prin mijloace civile, paşnice, fără 
a avea nevoie de a întreţine un aparat militar excesiv.

Muzeul Militar Naţional, ca parte a imaginarului instituţionalizat, se află la 
mijloc între inerţia trecutului şi încercări de modernizare cu mijloace puţine. Conform 
d-nei Toader, mai sus menţionată, părinţii nu îşi mai trimit copii în vizite la muzeu, în 
ciuda unor preţuri modice (2,5 roni pentru un copil, 5 roni pentru un adult şi 15 ron 
pentru grupuri mari organizate). Muzeul Militar Naţional, ca şi alte muzee, par să nu 
mai atragă decât un public de nişă, decupat din publicul general mai mare, interesat 
de forme de spectacol mai moderne (mall-uri, televiziune, Internet, samd).46 

Bibliografie

1) Mary and Edward P. ALEXANDER, Museums in Motion. An Introduction 
to the 

History and Functions of Museums, Altamira Press/Rowman & Littlefield 
43  Operation Hollywood, http://freedocumentaries.org/int.php?filmID=103
44  Maurice MATLOFF (ed), American Military History, US Government Printing Office, Washington, 1969.Ber-
trand de JOUVENEL, La civilisation de puissance, Fayard, Paris, 1976. Bertrand de JOUVENEL, Progresul în om : 
contribuţii la o critică a civilizaţiei puterii, Editura Politică, Bucureşti, 1983. Chalmers JOHNSON,Gustul amar al 
Imperiului. Militarism, secretomanie şi sfârşitul republicii, Antet, Prahova, 2005
45  Marian ZULEAN, op.cit, pp.80-97 şi passim
46 Alan Morton în 15) Robert Lumley, The Museum Time Machine, Routledge, London, 1988, p.10.Vezi şi  Andrei 
Pleşu, Românii în muzee, Dilema Veche, nr.103, 13 ianuarie 2006. Cristina Marina, Viaţa de muzeu, BusinessMaga-
zin, 14 noiembrie 2006

PUNCTE DE VEDERE



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(23)/2015 391

Publishers, Inc., UK, 2008
2) Urs ALTERMATT, Previziunile de a Sarajevo. Etnonaţionalismul în 

Europa, Polirom, Bucureşti, (1996)2000
3) Daniel BARBU, Republica absentă. Politică şi societate în România 

postcomunistă, Nemira, Bucureşti, 1999
4) Fernand BRAUDEL, Timpul Lumii, Bucureşti, Meridiane, 1989
5) Florin CONSTANTINIU, O istorie sinceră a poporului român, Univers 

Enciclopedic, Bucureşti, 2002
6) Neagu DJUVARA, Există istorie adevărată ?, Humanitas, Bucureşti, 2004
7) Radu FLORIAN, Antonio Gramsci, un marxist contemporan, Editura 

Politică, Bucureşti, 1982
8) Michel FOUCAULT, Biopolitică şi medicină socială, Editura Idea 

Design&Print, Bucureşti, 2003
9) Ernest GELLNER, Naţiuni şi naţionalism. Noi perspective asupra trecutului, 

Antet, Prahova, (1983)2004
10) Constantin C.GIURESCU, Istoria românilor. Din cele mai vechi timpuri 

până la moartea regelui Ferdinand, Humanitas, Bucureşti, 2000
11) Christine BUCI-GLUCKSMAN, Gramsci and the state, Lawrence and 

Wishart Ltd, London, 1975/1980
12) Jeff HUYSMANS, The politics of insecurity, Fear, Migration and Asylum 

in the EU, Routledge, London/New York, 2006
13) Istoricul Muzeului Militar Naţional, Total Publishing, Bucureşti, 2003
14) Chalmers JOHNSON,Gustul amar al Imperiului. Militarism, secretomanie 

şi sfârşitul republicii, Antet, Prahova, 2005
15) Robert Lumley, The Museum Time Machine, Routledge, London, 1988
16) Maurice MATLOFF (ed), American Military History, US Government 

Printing Office, Washington, 1969
17) Valentin ORGA, Ionuţ COSTEA(coord), Studii de istorie a Transilvaniei, 

Cluj, 2000
18) Jean Louis QUERMONNE, Les regimes politiques occidentaux, PUF, 

Paris, 1986
19) Adam SCHAFF, Istorie şi adevăr, Editura Politică, Bucureşti, 1982
20) Joachim-Peter STORFA, Scrierile politice ale lui Eminescu, Paideia, 

Bucureşti, 2003
Peter VERGO (editor), The New Museology, Reaktion Books Ltd, 1989/2000
21) Marian ZULEAN, Militarul şi societatea. Relaţiile civil-militare la 

începutul mileniului al III-lea, Editura Militară, Bucureşti, 2008

Articole
- Răzvan Pârâianu, Politica şi predarea istoriei- text prezentat in cadrul 

conferinţei: Historical studies: Disciplines and Discourses. An International 

PUNCTE DE VEDERE



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(23)/2015392

Conference on the History and Theory of Historical Studies”, Budapesta 21-24 
Octombrie 2004, publicat în  Eurozine, http://www.eurozine.com/articles/2005-12-
01-paraianu-ro.html

- Andrei Pleşu, Românii în muzee, Dilema Veche, nr.103, 13 ianuarie 2006
- Cristina Marina, Viaţa de muzeu, BusinessMagazin, 14 noiembrie 2006
- Cristian CERCEL. Recenzie : Sorin Mitu, Transilvania mea. Istorii, 

mentalitati, identitati, Editura Polirom, Colectia „Historia“, Iasi, 2006, 462 p în 
Observator Cultural, nr.359, februarie 2007, http ://www.observatorcultural.ro/
Subiectivitate-la-plural*articleID_17051-articles_details.html

- Romania. Arms sales, http://www.country-data.com/cgi-bin/query/r-11317.
html, accesat 5 ianuarie 2010

PUNCTE DE VEDERE



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(23)/2015 393

INVENTATORUL IUSTIN CAPRĂ,
UN GENIU AL CREAŢIEI TEHNICE  

ROMÂNEŞTI

THE INVENTOR IUSTIN CAPRA,   
A GENIUS OF ROMANIAN 
TECHNICAL CREATION

UNIVERS ȘTIINȚIFIC

Conf. univ. dr. Gabriel I NĂSTASE1

Rezumat: 

Inventatorul român Iustin Capră s-a născut la 22.02.1933, la Măgureni, 
în judeţul Prahova. Inventatorul Iustin Capră a fost înhumat cu onoruri 
militare, la cimitirul Ghencea din Bucureşti.

Cuvinte cheie: inventatori romani, creativitate tehnica, rucsac zburator, 
dezvoltare economica, progres.

Summary: 

The Romanian inventor Iustin Capra was born on 22/02/1933, at 
Magureni, Prahova county. He was buried with military honors, at Ghencea 
cemetery from Bucharest.

Keywords: Romanian inventors, technical creativity, flying backpack, 
economic development, progress .  

Inventatorul român Iustin Capră s-a născut la 22.02.1933, la  Măgureni, în 
judeţul Prahova.

Ultima perioadă de viață, inventatorul Iustin Capră a trăit-o la Filipeștii de 
1 Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”
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Pădure, judeţul Prahova. 
Starea de sănătate a lui Iustin 
Capră s-a agravat pe 19 
ianuarie 2015, iar la ora 19:10 
a aceleiași zile, inima lui a 
încetat să mai bată, după 82 
de ani!

Despre acest ultim 
moment din viaţa lui Iustin 
Capră, Alexandru Bălai, 
managerul spitalului de 
urgenţă din Ploieşti a relatat 
presei următoarele: „A 
ajuns în stare septică, cu 
patologie digestivă şi dureri 
abdominale. S-a suspectat un 
infarct, dar testele efectuate 
au ieșit pozitive pentru bacilul 
Clostridium”.

Inventatorul Iustin Capră a fost înhumat cu onoruri militare, la cimitirul 
Ghencea din Bucureşti.

Dumnezeu să-l odihnească în liniște şi pace!

*
*      *

România a oferit lumii invenții remarcabile: motorul cu reacţie, stiloul, asfaltul 
– invenţie realizată de Gogu Constantinescu (1881-1965), ironia constă în faptul că 
România continuă să fie ultima ţară din Europa în ceea ce priveşte „infrastructura 
rutieră”! –, forajul la mare adâncime, scaunul catapultat pentru avioanele de 
vânătoare, ştiinţa sonicităţii, vaccinul antiholeric (metoda lui Ion Cantacuzino se 
numeşte şi astăzi „Marea experienţă românească”), insulina, motorul cu apă etc.. 
Multe dintre invenţiile realizate de inventatori români au fost brevetate şi aplicate în 
afara României!

Trăim într-o ţară frumoasă, cu oameni talentaţi, dar blestemată să fie condusă 
de indivizi abjecţi, trădători de ţară şi neam, lipsiţi de patriotism, indiferenţi faţă de 
interesul naţional.

Despre modul în care au fost şi sunt trataţi inventatorii români de către 
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autorități şi cum este valorificată inteligența românească, Sorin Dinea, preşedintele 
Asociației Henri Coandă afirma: “Pentru a-şi putea valorifica invențiile pe plan 
social, inventatorii au nevoie de bani şi de finanțatori. Oamenii cu idei şi oamenii 
cu bani trăiesc în lumi diferite. De aceea, pentru a evita un conflict între aceştia, 
legătura dintre ei e necesar a fi realizată de o entitate intermediară. Această entitate 
asigură dezvoltarea unei idei, protecţia şi valorificarea sa, astfel încât să câştige 
atât societatea, cât şi cele trei părţi. La noi însă, nu există o astfel de structură. 
Adevărul este că în acest moment avem în ţară cel puţin 20 de persoane care deţin 
idei revoluţionare, adică sunt excepţionale, şi alte câteva sute care ar putea aduce 
eficientizări majore, fiecare în domeniile lor de aplicare. Numai că din cauza lipsei 
de încredere şi de interacţiune între inventatori şi posibilii lor finanţatori, aceste idei 
nu pot fi încă valorificate”.

Iustin Capră a trăit singur, în modestie şi a creat sub influenţa Divinităţii, a lui 
Dumnezeu. A fost un bun român şi un bun creştin ortodox. L-a iubit pe Dumnezeu, 
iar Dumnezeu l-a răsfăţat cu harul de a crea şi a muncii pentru progresul semenilor 
săi.

“Dumnezeu mi-a dat posibilitatea să mă joc. Jucându-mă, mi-am temperat 
neliniştea, am reuşit să dorm. Pe la 30 de ani a trebuit să iau chiar nişte calmante. 
Era anxietate. Chiar dacă era să cadă o frunză, mă speriam. Acum nu prea mă mai 
interesează părerea oamenilor şi ce se întâmplă în jur. Mi-am dat seama că viaţa este 
un caz particular al celei veşnice, această viaţă terestră, pe care avem obligaţia să 
o trăim şi să o cinstim”.

“Ceea ce am realizat eu nu sunt invenţii, sunt nişte lucrări inspirate. Tuturor 
ne-au căzut mere în cap, dar numai Newton descoperă legea atracţiei universale. 
Întrebat cum, Newton răspunde: «Am fost inspirat!». Aşa şi eu!”

Iustin Capră este autorul a numai puţin de 114 invenţii, printre care: rucsacul 
zburător (un aparat individual de zbor; microautoturismul “Soleta”, care consumă 
0,5 l/100 km şi al unei motorete care funcţiona cu acumulatori (37 Kg, 30 km/h, cu 
o autonomie de 80 km/h). În total, Iustin Capră a realizat peste 72 de prototipuri de 
autoturisme cu consum infim, şapte aparate de zbor neconvenţionale pe care le-a 
testat personal şi 15 motoare neconvenţionale.

 Ulterior, “Rucsacul reactiv zburător” a fost preluat şi folosit de americani. În 
prezent aşa-numitul “rucsac reactiv zburător” asigură posibilitatea astronauţilor de a 
se deplasa în spaţiu, în afara navetelor spaţiale. Despre această invenţie Iustin Capră 
declara presei: “Eu brevetasem la noi rucsacul zburător, iar patru ani mai târziu, 
americanii lansau un produs asemănător. Aşa a fost să fie”.

 “De pildă, rucsacul zburător a avut la bază nişte idei prozaice: mă gândeam 
cum să sar gardul fără să vadă şeful. Nu am reuşit, iar când m-am ridicat în aer 
m-am şi speriat, că nu mă aşteptam. Cam asta a fost ideea. Învingerea forţei 
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gravitaţionale, cu două jeturi, pe 
bază de combustibil. Nu am simţul 
proprietăţii, nu mă interesează cine 
aplică”.

 Conform propriilor 
mărturisiri, Iustin Capră a activat 
şi în comisii de ozenistică: “Ar fi o 
idioţenie să îşi imagineze cineva că 
suntem singurii din Univers dintre 
miliarde de galaxii, dar viaţa nu 
trebuie să semene cu o alta. Am făcut 
parte din nişte comisii de ozenistică 
şi am văzut multe minuni, care nu au 
nimic de-a face cu fizica newtoniană. 
Noi suntem nişte fiinţe mici”.

Prietenii inventatorului 
Iustin Capră din Filipeştii de 
Pădure au amenajat un  mic altar 
în atelierul său. Despre acest gest, 
Damian ZOTESCU, unul dintre 
prietenii inventatorului afirma: “A 
fost o inteligenţă sclipitoare, dar 
nesusţinută de statul român, deşi 
invenţiile lui ar fi putut revoluţiona 
industria de maşini din întreaga 
lume”.

 Nepotul lui Iustin Capră, 
Valentin TĂNASE s-a gândit ca în memoria inventatorului român să înfiinţeze un 
mic muzeu în modesta casă din Filipeştii de Pădure unde, în ultimii zece ani, a locuit 
Iustin Capră: ”Vom face un colţ muzeal. Vrem să strângem tot ce a inventat şi să 
expunem. Trebuie să indentificăm, mai întâi, unde sunt invenţiile sale. Era un suflet 
mare şi a dat multe dintre ele, gratis. Acum, le vrem înapoi. Oricum, nimeni nu le 
poate folosi pe stradă. De ce să le ţină într-un garaj? Sunt neconvenționale şi nu 
le pot înmatricula. Justin Capră era cunoscut, nimeni nu-l oprea pe stradă dacă 
mergea cu aşa ceva”.

Rucsacul zburător 
(al doilea model realizat în 1958)

Muzeul Tehnic „Dimitrie Leonida”

UNIVERS ȘTIINȚIFIC
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IMPERIUL TERRA
CUVÂNTUL AUTORULUI

Colonel (r) Florian GÂRZ

Cel mai autorizat și cel mai indicat om 
care poate prezenta o carte la care a lucrat 
mult și cu pasiune este însuși autorul. 
Redacția subliniază doar că volumul 
colonelului (r) Florian Gârz, intitulat 
sugestiv „Imperiul Terra”, apărut în acest 
an la Editura Obiectiv din Craiova, este 
unul de excepție. Dar mai bine să dăm 
cuvântul autorului (Redacția): 

Globalizarea este tema care mă urmăreşte de mai bine de două decenii, 
dar am avut reţineri în a o aborda. Aceasta, pentru că este de o maximă 

complexitate şi mi-a trebuit ceva timp pentru a-i în ţelege esenţa. Ţinând cont că am 
intrat bine în cel de-al 80-lea an de viaţă m-am gândit că ar fi timpul să-mi spun 
părerea în legătură cu fenomenul globalizării, acum sau niciodată.

În zilele de 16-18 iunie 2014, am sărbătorit la Predeal, împreună cu 
„supravieţuitorii”, 60 ani de la absolvirea Liceului Militar „Dimitrie Cantemir”, care 
între 1950-1954 a funcţionat în această localitate de basm. După absolvirea promoţiei 
mele, această minunată instituţie de învăţământ s-a mutat în localitatea Breaza, unde 
funcţionează sub pres tigioasa denumire de Colegiul Militar Liceal „Dimitrie Cantemir”.

NOTE DE LECTURĂ
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Aş dori să dedic această carte promoţiei 1954 a Liceului Mili tar „Dimitrie 
Cantemir”, continuator al Liceului Militar „Nicolae Filipescu” din Predeal, unde 
a învăţat şi fostul rege al României Mihai l de Hohenzollern. Cred că am învăţat mai 
bine decât el...

Totodată, m-aş bucura dacă această carte ar reţine atenţia mă car a unei mici părţi 
a studenţilor României, asupra celui mai grandios fenomen din istoria Umanităţii care 
este Globalizarea.

Cititorii mei s-ar putea întreba dacă am puterea, dacă sunt cât de cât calificat 
să abordez o temă de o asemenea complexitate. Perso nal, nu aş putea formula un 
răspuns la această întrebare. Eventual, l-ar putea da cei ce vor citi această carte.

Până în ziua în care m-am decis să scriu despre globalizare, am la activ 35 
de cărţi1 * tratând, cu precădere, probleme din domeniul geopoliticii. Aceasta este 
specialitatea mea.

Singurul „atestat” cu care aş încerca să-mi justific încercarea de a escalada 
culmile abrupte şi dificile ale globalizării l-ar putea con stitui portretizarea din 
„Piramida Cantemiristă” din 1950 şi până în zilele noastre. Scrisă de un colectiv 
compus din profesor Constantin Giurgincă, col. dr. Constantin Moraru şi col. Viorel 
Ciobanu, această carte-epopee pune în lumină rolul excepţional al Liceului Militar 
„Dimi trie Cantemir”, care, prin promoţii succesive, a dat Armatei şi Româ niei, în 
general, oameni de mare valoare.

Este vorba, nu numai de un corp de ofiţeri de comandă şi stat-major de elită, ci 
şi de ingineri, doctori, profesori universitari, oameni de cultură şi alte personalităţi.

Spiritul cantemirist m-a animat şi pe mine, în cei 30 ani cât am acţionat pe 
„frontul invizibil”, ca ofiţer de cercetare strategică globală.

lată cum mă descriu autorii „Piramidei Cantemiriste”:

Colonel (r) Florian Gârz, promoţie 1954 : scriitor, publicist, analist pe probleme 
de geopolitică.

Grămătic la porţile Babilonului. Născut la 1 aprilie 1935 în satul Borozel, 
comuna Borod, judeţul Bihor. Familia s-a refugiat în 1940 la Reşiţa, în urma Dictatului 
de la Viena, oraş în care urmează şi şcoala generală.

A fost selecţionat pentru Liceul Militar „Dimitrie Cantemir”, pe care îl 
absolvă în anul 1954, într-o promoţie considerată „de aur” în istoria liceului, 
promoţie din care a făcut parte şi Marin So-rescu.

A absolvit în continuare Şcoala Militară de Ofiţeri Activi de In fanterie „Nicolae 
Bălcescu” din Sibiu în 1957, Academia Militară Ge nerală în 1972 şi Cursul 
postacademic de strategie în anul 1986, în toate aceste etape de şcolarizare, fiind 
şef de promoţie.

Cariera militară şi-a derulat-o de la început în cadrul Direcţiei In formaţii Militare 
1  N. edit.: Din care 27 la Editura OBIECTIV.
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(D.l.M.). Între 1961 şi 1975 a îndeplinit misiuni pe linie de cercetare strategică la 
Londra, Beijing şi Ankara.

În perioada 1982-1984 a fost şeful Secţiei de analiză-sinteză din D.l.M., fiind 
destituit din această funcţie de către ministrul Apă rării, general Constantin Olteanu 
în iunie 1984, pentru „atitudine ne corespunzătoare faţă de comandantul suprem” 
(solicitase demisia lui Nicolae Ceauşescu).

În perioada 1991-1997 a deţinut funcţia de şef al Secretariatului Consiliului 
Suprem de Apărare a Ţării.

Cărţile sale de specialitate, de analiză geopolitică „Jugoslavia în flăcări” (1993), 
„NATO, globalizare sau dispariţie” (1995), „Expansiu nea spre Est a NATO - Bătălia 
pentru Europa” (1997), „Renaşterea Europei de la Atlantic la Urali” (1999) sunt 
modele de geopolitică apli cată, constituind material bibliografic în toate instituţiile de 
învăţământ superior, atât militare, cât şi civile.

A publicat 30 de cărţi [până în 2012 - n.aut.], majoritatea la Edi tura OBIECTIV 
din Craiova, condusă de Eugen Delcea.

Evidenţiem numai câteva din cărţile sale de mare succes : „CIA contra KGB” 
(1999), „Spionajul total în acţiune” (2001), „Democraţia hienelor - spionaj, sânge şi 
teroare” (2002), „Spionajul şi Puterea” (2003), „Noua Apocalipsă”, „Apocalipsa şi 
România” (2004), „Ultimul imperiu” (2008), „Turnul Babei” (2009), „Imperiile 
Răului”, „Războiul giganţilor” (2012).

Cărţile sale de geografie politică îl dezvăluie ca un peren analist politico-militar, 
ce nu a fost niciodată surprins de evenimente.

Nu am nimic de comentat în legătură cu „portretul” pe care mi l-au făcut autorii 
„Piramidei Cantemiriste”. Aş dori numai să adaug un amănunt: cartea „Renaşterea 
Europei de la Atlantic la Urali” a fost pre miată la simpozionul internaţional „De o parte 
şi de alta a Cortinei de Fier” desfăşurat la Bucureşti în octombrie 2000. Recunosc că 
m-am simţit onorat.

Cu acest trecut în domeniul literaturii de informare, voi încerca să descifrez 
elementele esenţiale ale procesului de globalizare din zilele noastre.

Ca orice fenomen de durată şi de largă cuprindere, globalizarea are o istorie. 
Elementele principale ale acestei istorii le-am desprins din lucrările unor personalităţi 
din mediile universitare şi academice co tate ca cele mai competente în materie, în care 
am cea mai mare încredere.

Ca în toate marile probleme ce preocupă Omenirea, nici în pro blema globalizării 
nu există o unanimitate de vederi. Există şcoli şi concepţii diferite de gândire, ceea 
ce, după părerea mea, nu este rău. Confruntarea de idei deschide drumul spre adevăr.

Dintr-un amplu studiu intitulat „Globalization. The Esentials” (Glo balizarea. 
Aspecte esenţiale) apărut în anul 2011 sub semnătura lui George Ritzer, profesor 
emerit al Universităţii Maryland, cotat drept unul dintre cei mai mari specialişti 
în materie, am desprins o primă şi cuprinzătoare viziune cu privire la originile 
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şi istoria globalizării, pe care o redau în cea mai sintetică formă pe care mi-am 
putut-o permite.

Punctul iniţial, punctul de plecare al globalizării îl constituie însăşi specia 
umană. Astfel, la sfârşitul Erei Glaciare, adică cu circa 50.000 ani în urmă, un mic 
grup din strămoşii noştri a părăsit Africa în căutarea unor condiţii mai bune de viaţă. 
Oamenii au călătorit de-a lungul coastelor Oceanului cucerind la începuturi Asia 
Centrală, pen tru ca, în final, să se stabilească pe toate continentele.2

Formele principale prin care s-a manifestat globalizarea au fost comerţul, 
religia, politica şi războaiele, toate urmărind condiţii mai bune de viaţă.

O altă viziune istorică este aceea potrivit căreia globalizarea s-a desfăşurat pe 
parcursul mai multor epoci sau „valuri”, fiecare cu punctul său original. Privită prin 
această prismă, globalizarea ar fi tre cut prin 6 epoci distincte :

Prima epocă (între secolele IV şi XVII) a fost dominată de globa lizarea religioasă 
(creştină şi islamică), în zilele noastre cea mai ex pansionistă este religia islamică.

Cea de-a doua epocă, declanşată la sfârşitul secolului XV a con stat în cuceririle 
coloniale ale statelor din Europa Occidentală.

Războaiele multiple dintre statele Europei, de la sfârşitul se colului XVIII şi 
începutul secolului XIX, s-au constituit în cea de-a treia epocă a globalizării.

Cea de-a patra epocă a globalizării, marcată de faza de vârf a imperialismului 
Europei Occidentale, s-a derulat de la mijlocul se colului XIX până în 1918.

A cincea epocă, zisă şi de renaştere a globalizării, se suprapu nea cu perioada de 
după cel de-al Doilea Război Mondial.

Perioada de 25 ani de după încetarea „Războiului Rece” este cotată drept cea 
de a şasea epocă a globalizării, care s-a cam împot molit după criza din 2008.

Această etapizare ne sugerează o evoluţie ciclică a globaliză rii, fiecare epocă 
având caracteristicile sale distincte.

Un alt mod de structurare a istoriei globalizării îi aparţine pro fesorului 
universitar emerit George Ritzer de la Universitatea din Maryland, cotat drept 
unul dintre cei mai mari specialişti în domeniu, autorul „Enciclopediei Globalizării”, 
tradusă în peste 20 de ţări.

În loc de cicluri sau epoci, profesorul G. Ritzer are în vedere o seamă de 
evenimente majore din istoria Omenirii privite ca origini ale procesului de 
globalizare, după cum urmează :

- cuceririle Imperiului Roman în secolele dinainte de Christos;
- ridicarea şi răspândirea Creştinismului în secolele de după căderea 

Imperiului Roman;
- răspândirea Religiei Islamice în secolul VII şi în secolele următoare :
- călătoriile pe apele Atlanticului ale vikingilor din Europa spre Islanda, 

Groenlanda şi spre America de Nord, între secolele IX şi XI, ca momente de cotitură 
2  N. edit. : O teorie emisă de iudaicul Christopher Wren, nesusţinută de nici o dovadă materială, arheologică, ce să 
„marcheze” un asemenea traseu. Dim potrivă, cei mai vechi Homo Habilis şi Homo Sapiens Sapiens din lume au fost 
descoperiţi pe teritoriul României!...
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ale globalizării;
- comerţul medieval din bazinul Mării Mediterane;
- activităţile bancare din secolul XII din oraşele-stat italiene;
- campaniile devastatoare ale armatelor lui Genghis Han în Europa de Est în 

cursul secolului XIII, care i-a afectat şi pe români;
- călătoriile unor negustori europeni precum Marco Polo, din secolul XIII, 

pe „Drumul mătăsii”, spre China; în zilele noastre, se vorbeşte despre un „drum de 
fier al mătăsii”, care să lege ţările asiatice în lungul drumului străbătut de Marco Polo;

- descoperirea Americii de către Christofor Columb în 1492, 
urmată de voiajul lui Vasco da Gama în jurul Capului Bunei Speranţe 
(sudul Africii) în 1498 şi navigarea în jurul Globului a lui Ferdinand 
Magellan, încheiată în 1522;

- colonialismul european, cu deosebire în secolul XIX;
- cele două Războaie Mondiale din prima jumătate a secolului XX.

Din epoca modernă sunt menţionate următoarele evenimente :
- 1956 - primul cablu telefonic transatlantic;
- 1958 - inaugurarea zborurilor transatlantice de pasageri cu avioane 

reactive;
- 1962 - lansarea satelitului Telstar, urmată de primele programe de televiziune 

transatlantice;
- 1966 - transmiterea de la bordul unui satelit a primei imagini a Terrei, 

care a condus la creşterea conştiinţei globaliste şi la dezvoltarea mişcării ecologiste 
universale;

- 1970 - crearea sistemului global interbancar de transferuri elec tronice de 
fonduri (GHIPS); în prezent, s-a ajuns la nivelul de 2 trilioa ne transferuri electronice 
dolari în 24 ore, între instituţiile financiare ale lumii;

- 1977 - crearea Societăţii Mondiale de Telecomunicaţii Interban-care 
(S.W.I.F.T.), ceea ce a lărgit şi mai mult transferurile de fonduri, acestea putând fi 
efectuate şi de către persoane fizice;

- 1988 - fondarea sistemului Internet, la care s-a lucrat încă din 19693; aceasta 
a constituit un punct de cotitură în interconectarea globală a miliarde de oameni;

- 2001 - atacurile teroriste de la World Trade Centre şi de la Pen tagon din 11 
septembrie (cunoscute şi sub genericul „Piatra lui David”), urmate de atacurile din 
Spania (11 martie 2004) şi de la Londra (7 iulie 2005), care au impulsionat interesul 
pentru o lume globalizată, inclusiv în marile centre universitare din Occident.

În viziunea lui George Ritzer, evenimentele din cea de-a doua jumătate a 
secolului XX au jucat un rol esenţial în propulsarea pe noi culmi a procesului de 
globalizare. Aceste evenimente cu ade vărat majore şi cu efecte la scara întregii lumi 
sunt:
3  N. edit. : ARPAnet pus în practică la Univ. Los Angeles în 1969 a fost „vari anta civilă”. Marina SUA avea un 
sistem asemănător de comunicare încă din 1947!
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l Transformarea Statelor Unite ale Americii într-o putere globală, ca 
urmare a rezultatelor celui de-al Doilea Război Mondial.

În urma distrugerii catastrofice a celor mai puternici concurenţi -Germania şi 
Japonia, precum şi a slăbirii totale a Franţei şi Marii Bri tanii, S.U.A. şi-au proiectat 
la scară globală, nu numai puterea mili tară, ci şi pe cea economică. La sfârşitul celui 
de-al Doilea Război Mon dial, S.U.A. dădeau peste 50% din producţia mondială şi 
controlau peste 75% din rezervele de aur ale lumii.

Administraţia de la Washington şi-a impus controlul asupra în tregii lumi 
capitaliste. Inaccesibile au rămas spaţiile controlate de comunism, dominate de 
U.R.S.S. şi China.

Cultura americană cu trăsăturile ei specifice a invadat lumea,
lăsând impresia că globaiizarea nu ar fi nimic altceva decât „ameri canizare”, în unele 
cercuri de peste Atlantic, această concepţie este predominantă şi în zilele noastre.

Departe de mine gândul că S.U.A. nu joacă un rol deosebit de însemnat în 
procesul de globalizare. Ar fi însă un adevărat dezastru dacă culturile şi civilizaţiile 
mondiale născute de-a lungul multor mile nii, extrem de bogate şi de variate, ar fi 
înlocuite de cultura şi civilizaţia nord-americană...

Născute în urmă cu numai 238 ani, S.U.A. sunt o naţiune extrem de tânără, fără 
istorie, fără tradiţii, fără o cultură matură şi impregnată cu valori perene. Cultura 
americană este prea puternic viciată de comercialism. Americanii au încă foarte 
multe de învăţat, fiind foar te departe de poziţia care să-i îndrituiască să dea lecţii 
naţiunilor pur tătoare ale unor civilizaţii milenare.

Numai forţa militară nu este suficientă pentru a domina lumea. Tocmai această 
forţă militară excesivă îi face pe americani inapţi să conducă lumea.

Din 1945 încoace, societatea americană s-a militarizat continuu, iar pornirile 
războinice ale americanilor îşi au originea în însuşi modul în care s-a născut 
civilizaţia nord-americană. Istoria universală nu poate trece cu vederea faptul că 
S.U.A. s-au născut printr-un genocid de masă, adică masacrarea populaţiei autohtone 
şi acapararea pă mânturilor acesteia. Este vorba de peste 600 de popoare trăitoare 
între Atlantic şi Pacific, până la sosirea emigranţilor europeni.

Tânăra şi viguroasa naţiune americană şi-a păstrat şi amplifi cat pornirile 
războinice, cu toată „izolarea” ei faţă de „Lumea veche”, Europa.

În cartea sa „The Sources of Social Power. Globalizations -1945-2011 „(Sursele 
puterii sociale. Globaiizarea 1945-2011), apărută în 2013 la editura Cambridge 
University Press din New York, profeso rul Michael Mann de la Universitatea 
California din Los Angeles pre zintă date şi informaţii de-a dreptul incredibile cu 
privire la înclinaţiile spre război şi violenţă ale americanilor, deşi sunt una dintre 
„cele mai luminate naţiuni ale lumii”.

Astfel, în 1949, peste 70% dintre americani au respins angaja mentul 
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preşedintelui Harry Truman potrivit căruia Statele Unite nu vor fi primele care să 
recurgă la utilizarea armei nucleare.

În 1950, 60% dintre cetăţenii S.U.A. au fost de părere că „Uniu nii Sovietice să 
i se spună răspicat că dacă va ataca orice ţară a lumii, Statele Unite vor declanşa 
imediat un război împotriva sa”.

În 1952, la întrebarea pusă americanilor dacă acceptă răspândi rea comunismului 
sau războiul, 2/3 din populaţia S.U.A. s-a pronunţat pentru război.

Chiar şi în 1989, circa 47% dintre americani au declarat că pre feră un război 
nuclear total cu U.R.S.S., decât să trăiască sub un regim comunist.

Acest spirit războinic explică uşurinţa cu care armata americană a ucis 4 
milioane de civili în războiul din Coreea (1950-1953) şi alte 3 milioane de civili în 
războiul din Vietnam (1965-1973).

Într-o bună zi, Omenirea va lua cunoştinţă şi de câţi civili (femei, copii şi bătrâni) 
au fost ucişi de către soldaţii americani în războaiele prelungite din Afganistan şi 
Irak (2001-2013).

Opiniei publice mondiale nu i-a scăpat din vedere faptul că naţi unea americană 
a sprijinit cu entuziasm politica războinică a lui G.W. Bush în Afganistan şi Irak, 
acordându-i două mandate la Casa Albă. Acum regretă, dar e târziu...

Putem concluziona că strategia globalizării prin războaie este bine cunoscută 
şi aplicată de cercurile conducătoare de la Washing ton. „Noul popor ales”4, cum 
le place americanilor să se autointitule ze, nu-şi alege mijloacele când este vorba să-
şi promoveze interesele la scară globală. Acest lucru este de natură să provoace o 
adâncă în grijorare ţinând cont de faptul că rolul S.U.A. în procesul de globali-zare 
este încă mare.

l Ascensiunea corporaţiilor multinaţionale

Primele mari corporaţii cu vocaţie globală şi-au făcut apariţia în Germania, 
Marea Britanie şi S.U.A. încă din secolele XVIII şi XIX. Profesorul universitar 
american George Ritzer arăta în 2011 („Proble mele esenţiale ale globalizării”, pag. 
21) că marile corporaţii multinaţi onale au adoptat principiul anunţat în 1848 de 
către Marx şi En-gels potrivit căruia „capitalismul va pieri dacă nu va ieşi din cadrul 
naţional limitat şi nu va ieşi pe pieţele internaţionale”.

Aici aş vrea să fac o paranteză: în România post-socialistă, mar xismul, pe lângă 
faptul că nu este absolut deloc cunoscut, mai este şi „anatemizat”, în opiniile unor 
„intelectuali” fini de pe malurile Dâmbo-viţei a fi marxist este mai rău decât a fi 
lepros.

Deşi nu merită, acestora le dau totuşi un răspuns : în mediile aca demice 
occidentale, inclusiv din S.U.A., se apreciază că marxismul este mai actual decât 
4  N. edit.: „Noul Popor Ales” este şi titlul unei lucrări a dlui Florian Gârz apă rută la Editura OBIECTIV în nov. 
2011...
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a fost când trăiau Marx şi Engels...
Corporaţii gigant precum Ford şi General Motors s-au extins pe întreaga 

suprafaţă a Globului. Acelaşi lucru se poate spune şi despre corporaţiile germane şi 
italiene Mercedes Benz şi Fiat. Nici francezii nu stau rău la acest capitol.

Cu trecerea timpului şi accentuarea procesului de globalizare, firmele americane 
şi vest-europene au fost obligate să cedeze primele locuri în lume firmelor japoneze 
Toyota, Nissan şi Honda.

Rolul corporaţiilor multinaţionale este în continuă creştere, constituindu-se 
într-unul din factorii de bază ai procesului de glo balizare.

Până în decembrie 1989, alături de S.U.A. şi U.R.S.S., Româ nia ocupa un 
loc important pe piaţa mondială de utilaj petrolifer. Acum suntem zero barat în 
absolut toate domeniile. Orice co mentariu mi se pare inutil.

l Sfârşitul Războiului Rece şi dezmembrarea U.R.S.S.

Cu toate că sunt de dată recentă, evenimentele de mai sus au exercitat o influenţă 
imensă asupra procesului de globalizare. Profeso rul Ritzer consideră că procesul 
de globalizare s-a declanşat în toată amploarea lui numai după prăbuşirea 
comunismului şi dez membrarea U.R.S.S., survenite la sfârşitul anului 1991.

Sistemul capitalist a pătruns în spaţii imense, care timp de multe decenii i-au 
fost interzise. Spaţiul fostului Tratat de la Varşovia, de la Elba până la Vladivostok a 
fost invadat de procesele economice de tip capitalist şi a intrat sub impactul marilor 
corporaţii multinaţio nale.

Deşi condusă de un partid comunist (cel puţin cu numele), China a devenit 
o forţă majoră a capitalismului global. Marea Chină par ticipă la procesul de 
globalizare nu numai în plan economic, ci şi în multe alte planuri. Extraordinara 
Olimpiadă organizată de chinezi la Beijing în anul 2008 constituie un exemplu în 
acest sens.

Vestigiile comunismului se mai menţin în Coreea de Nord şi Cuba, precum şi 
în conştiinţa multor oameni a căror viaţă s-a înrăută ţit odată cu triumful „paradisului 
capitalist”.

Epoca post-Război Rece a constituit o adevărată revoluţie în adâncirea şi 
lărgirea procesului de globalizare, cu efecte atât be nefice, cât şi negative.

În ultimii 25 ani, Europa de Est s-a prăbuşit şi fragmentat („bal-canizat”), 
în timp ce Europa de Vest s-a consolidat şi integrat. Am în vedere Tratatul de la 
Maastricht din 1991, moneda unică din 1999, precum şi extinderea spre Est a Uniunii 
Europene, care a ajuns de la 12 la 28 de state membre.

în tot acest timp, interesele Rusiei au fost complet ignorate, atât de către 
Uniunea Europeană, cât şi de către S.U.A., situaţie ce a condus la izbucnirea marii 
crize ucrainiene la sfârşitul anului 2013.
Se pare că Occidentul a atins „linia roşie” peste care Rusia nu-i va mai permite 
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să treacă, fără riscul unui conflict armat de mare amploare.5
În urma unei analize aprofundate, bazată pe surse multiple şi credibile, am ajuns 

la concluzia că momentele istorice de natură să influenţeze procesul de globalizare 
survenite de-a lungul epocii post-Război Rece sunt, în principal, următoarele :

- încetarea Războiului Rece, care a fost un aranjament benefic între fosta 
U.R.S.S. şi S.U.A. şi nu o victorie militară americană, a impulsionat procesul de 
globalizare, mai ales în emisfera nordică dezvoltată;

- căderea comunismului a condus la scăderea influenţei S.U.A. în lume, la 
apariţia de noi centre de putere, cu un rol sporit în construi rea noii ordini globaliste; 
lumea nu mai poate fi speriată de „pericolulcomunist”;

- extinderea spre Est a N.A.T.O. a fost o mare greşeală strate gică ce a condus 
la adâncirea divizării Europei şi la perturbarea globalizării, aşa cum o demonstrează 
criza ucraineană; asupra acestei probleme voi reveni pe parcurs;

- utilizând uriaşa lor forţă militară, americanii au crezut că vor putea impune 
lumii, singuri, o nouă ordine mondială după chipul lor, dar s-au înşelat amarnic; 
super-militarismul a făcut ca Statele Unite să devină mai puţin sigure, mai puţin 
prospere şi mai puţin libere; dimensiunea militară a procesului de globalizare este 
totuşi uriaşă şi extrem de periculoasă pentru Omenire;

- democraţia este un factor deosebit de pozitiv în procesul de globalizare, 
dar aceasta nu poate fi răspândită în lume prin forţa armelor; se speră că 
americanii au învăţat acest lucru, după ce au eşuat în tentativa lor de a construi state 
democratice prin metoda ocupaţiei militare în Afganistan şi în Irak;

- sfârşitul Războiului Rece nu a adus schimbările dorite de Omenire; 
lumea nu poate fi schimbată prin forţa armelor cum s-a crezut şi încă se mai crede 
la Washington; în 1989, „Cortina de Fier” a căzut; unde este fericirea promisă de 
Occident ?; nu cumva această „cortină” a fost mutată spre Est ?

- la vremea lui, Brejnev şi-a arogat dreptul de a interveni în ţările socialiste; 
preşedinţii S.U.A. din epoca post-Război Rece (mai ales G.W. Bush) şi-au arogat 
dreptul de a interveni în toate ţările lumii, în numele „democraţiei”; în realitate, 
„democraţia liberală” nu este altceva decât o formă ingenioasă, mascată, a 
dictaturii clasei capi taliste; iluzia „alegerilor libere şi democratice” este un drog cu 
efect îndelungat;

- Războiul Rece s-a încheiat în 1989 în plan ideologic; în toate celelalte 
planuri a continuat; instituţiile Războiului Rece au dispărut doar în fosta lume 
comunistă, cele din Occident au rămas intacte;

- potrivit aprecierii marelui diplomat american Jack F. Matlock, „ajutorul” 
S.U.A. pentru fosta lume comunistă a fost precum cancerul generalizat 
pentru organismul uman; acest tip de „ajutor” s-a simţit şi în România în absolut 
toate domeniile; cu un astfel de „ajutor”, aportul fostelor ţări socialiste la procesul de 
5  N. edit. : Puţin a tras insistent semnale în acest sens : privind scutul antira-chete, criza din Georgia şi la Summit-ul 
NATO de la Bucureşti, când a aver tizat extrem de nervos asupra intenţiei ca Ucraina să fie primită în NATO, despre 
care a spus că „este un stat fără istorie”...
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globalizare a fost neglijabil; statele occidentale dezvoltate s-au comportat faţă de 
fostele ţări socialiste ca hienele puse pe sfârtecat;

- lupta dintre comunism şi capitalism a fost, de fapt, lupta dintre săraci şi 
bogaţi, dintre revoluţie şi contrarevoluţie, la scară globală; aceasta va continua şi 
se va adânci în procesul globalizării, subnoi forme; după 74 ani de război dintre cele 
două sisteme a prevalat capi talismul. Istoria nu s-a sfârşit cu aceasta. Cei săraci, de 
ordinul mili ardelor, vor lupta în continuare şi într-o zi, nu se ştie când, vor pre vala. 
Capitaliştii ştiu acest lucru şi se dau de ceasul morţii să-şi pre lungească dominaţia 
asupra lumii.

- cursa înarmărilor a fost pusă în mişcare de factori politici şipsihologici şi 
nu de necesităţi militare sau de apărare; indiferent de mo tivaţie, aceasta a constituit 
o componentă importantă a procesului de globalizare, contribuind la diseminarea 
unor tehnologii moderne în lume; ea va continua şi în viitor;

- după încetarea Războiului Rece, Omenirea a intrat într-un proces de 
globalizare accelerată; păcat că a intervenit marea recesiune din 2008;

- globalizarea prin războaie nu a dat rezultate; mişcările de rezistenţă 
de tipul Al Qaeda nu pot fi distruse prin acţiuni militare; teoria „războiului anti-
insurecţional” elaborată de către strategii de fotoliu americani a eşuat în Vietnam 
(1965-1973), în Afganistan (2001-2014) şi în Irak (2003-2012); este timpul să se tragă 
învăţămintele de rigoare dar din nefericire acest lucru nu se întâmplă;

- politicienii americani neo-conservatori misionari consideră că Statele 
Unite au obligaţia „morală” să utilizeze forţa militară pentru răspândirea 
democraţiei în lume, ca parte a procesului de globalizare politică; din nefericire 
pentru ei, Omenirea nu acceptă o astfel de democraţie;

- invazia Irakului (asemănătoare cu invadarea Poloniei de către Germania 
nazistă din septembrie 1939) a pus la pământ prestigiul SUA în lume- nu 
cred că românii an sesizat acest lucru: invazia produs mai mult haos 
decât ordine, ajungându-se la generalizarea războiului civil din această ţară în vara 
anului 2014 şi la naşterea ISIS - statul islamic;

- în războiul din Irak, s-a născut o nouă dimensiune a Complexului Militar 
Industrial American; este vorba de firmele private de securitate cu mercenari, mult 
mai bine plătiţi decât armata; pe această bază, s-a născut o administraţie colonială de 
tip american; acest nou „element” va juca un rol şi în procesul de globalizare;

- după invadarea Irakului, S.U.A. au intenţionat să mute bazele şi instalaţiile 
militare americane din Germania pe teritoriile Bulgariei şi României, dar s-a opus 
vehement Rusia; în contextul crizei din Ucraina, declanşată în noiembrie 2013, 
preşedintele României cu de la sine putere a cerut Washingtonului ca bazele şi 
instalaţiile militare americane şi N.A.T.O. din Europa de Vest să fie mutate 
pe teritoriul României; este vorba de o declaraţie politică iresponsabilă - „după noi 
potopul”;

- lumea a găsit un antidot pentru colosala superioritate militară a S.U.A. 
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folosind mijloace şi procedee extrem de simple dar mortale, precum „Piatra lui 
David” la 11 septembrie 2001  (World Trade Centre şi Pentagon) şi dispozitivele 
explozive improvizate (DEI), care au băgat spaima în rândul trupelor străine de 
ocupaţie.

Experţii americani au constatat că nu există vreun sistem de teh nică blindată 
din înzestrarea armatei S.UA. care să nu poată fi dis trusă cu ajutorul dispozitivelor 
explozive improvizate. Dacă se măreşte blindajul, insurgenţii sporesc cantitatea de 
explozibil utilizată şi tot acolo se a junge. în faţa acestor „dispozitive”, toate armele 
ultra-so-fisticate americane nu fac doi bani...

Din surse militare americane rezultă că talibanii au folosit, în medie, circa 
15.000 de dispozitive explozive improvizate în cursul unui an. Pe lângă efectele 
distructive, D.E.l. produc efecte psiholo gice de groază şi nesiguranţă în masă. 
Soldatul american şi cel din N.A.T.O. trăiesc sub spectrul groazei că un asemenea 
dispozitiv poate exploda oricând, făcându-i „îngerași”.

Pe timpul unei vizite neoficiale la Batalionul 21 Vânători de Munte - Predeal, 
dislocat în clădirile Liceului Militar „Dimitrie Cante-mir”, după mutarea acestuia la 
Breaza, am stat de vorbă cu câţiva mi litari despre experienţa lor în Afganistan şi Irak.

Când i-am întrebat cum s-au descurcat cu D.E.I., aceştia s-au blocat şi vădit 
tulburaţi au evitat să discute pe această temă. La des părţire, le-am spus bravilor vânători 
că cea mai eficace soluţie împotriva D.E.l. este ca, atunci când un astfel de dispozitiv 
explodează, tu să nu fii acolo. Toţi au fost de acord că este singura „soluţie”. După cum 
se cunoaşte, dispozitivele explozive improvizate s-au globalizat.

O altă etapizare istorică a procesului de globalizare care a reţinut atenţia 
cercurilor academice interesate este cea a lui Thomas L. Friedman, un teoretician 
de clasă în acest domeniu. Aceasta este cuprinsă în cartea „The World is Fiat. The 
Globalized World in the Twenty First Century” (Lumea este plată. Lumea globalizată 
în secolul XXI), apărută în anul 2005. Această carte a avut un larg ecou în în treaga 
lume, dar nu şi în România. Redau, într-o formă foarte suc cintă, istoria globalizării 
axată pe „ere” a lui Friedman.

Era l-a, numită şi „Prima globalizare”, s-a derulat între 1492, când Cristofor 
Columb a deschis comerţul între „lumea veche” şi „lu mea nouă”, şi anul 1800. 
Aceasta s-a bazat pe forţa muşchilor, pe caii putere, pe forţa vântului, iar apoi a 
aburului. Această „eră” a fost inspirată pe de o parte de religie, iar pe de altă parte de 
imperialism.

întrebările fundamentale ale Primei globalizări erau : Cum se adaptează ţara mea 
la competiţia şi oportunităţile globale? La nivelul individual, cum aş putea deveni eu 
însumi global şi colabora cu alţii, prin ţara mea?

Etapa l-a sau „Globalizarea 2” s-a derulat între 1800-2000 şi a fost întreruptă 
de cele două războaie mondiale.

Forţele dinamice ale acestei integrări globale au fost com paniile multinaţionale 
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şi Revoluţia industrială : maşinile cu abur, căile ferate, telecomunicaţiile (telefonul 
şi telegraful), motoarele cu com bustie internă, aviaţia. Au urmat computerul, sateliţii, 
fibra optică şi pri ma versiune a lui World Wide Webs (w.w.w.).

Întrebarea-cheie a celei de-a doua globalizări : care este locul meu, ca individ şi 
cum pot deveni global, să colaborez cu alţii, prin compania mea ?

Să reţinem că, în 1991, în S.U.A., nimeni, în afara guvernului şi a mediului 
academic, nu dispunea de un „e-mail”.

în jurul anului 2000, s-a intrat într-o nouă „eră” sau cea de-a 3-a globalizare. 
Forţa dinamică a acestei noi „ere” este individul, care are puterea de a coopera singur 
sau în grup, la scară globală, într-o lume care a devenit „plată”. Aplatizarea lumii 
este rezultatul convergenţei dintre computerul personal cu fibra optică şi softurile. 
Aceasta le per mite indivizilor să colaboreze cu oricine la scara întregului glob, în 
aceeaşi formă digitalizată.

în această nouă epocă a globalizării pe care o trăim, întrebarea vitală este : unde 
mă potrivesc eu, ca individ, în competiţia globală şi oportunitățile zilnice şi cum pot 
eu, pe cont propriu, să colaborez cu alţii, la scară globală, într-o „lume plată” ? Nu 
ştiu dacă tinerii din Ro mânia îşi pun această întrebare...

Căderea Zidului de la Berlin la 9 noiembrie 1989 a contribuit mult la 
pregătirea condiţiilor pentru aplatizarea lumii.

În noua „eră” a globalizării, care lasă impresia unui haos genera lizat, toate 
zidurile, plafoanele şi fundaţiile vechi se surpă.

Generaţiile purtătoare ale procesului de globalizare, tot mai ex tins, mai 
profund şi mai vijelios, vor trebui să se adapteze rapid. Cine nu învaţă a învăţa va 
pieri. Tânărul care se aruncă astăzi în valurile vieţii, dacă va dori să prospere, să se 
pregătească pentru 7-8 profesii pe durata carierei sale. Nimeni nu va mai sta 25 ani 
în aceeaşi între prindere, cu aceeaşi meserie. Această idee ar trebui să-i călăuzească pe 
toţi tinerii din România.6

Toate abordările istorice ale procesului de globalizare pe care le-am trecut în 
revistă conţin elemente raţionale.

Fiind legată de epoca în care trăim, când globalizarea a atins cul mile cele mai 
înalte şi se extinde vijelios pe spaţii tot mai largi, an trenând miliarde şi miliarde de 
oameni, abordarea istorică a lui Tho-mas Friedman mi se pare mai la obiect.

Din 2010 şi până în 2014, am citit de trei ori cartea „Lumea este plată” a lui 
T. Friedman, dar nu am reuşit să conving niciun tânăr sau tânără din neamul meu s-o 
citească, ceea ce este regretabil.

Cred că, în general, în ultimii 25 ani, tineretul din România a uitat să mai 
citească. De altfel după părerea mea, cea mai grea pier dere suferită de naţiunea 
română, după evenimentele din decem brie 1989, nu a fost distrugerea fabricilor, nici 
a agriculturii, a irigaţiilor sau a flotei, ci degradarea învățământului.
6  N. edit. : Tinerii din România nu trec nici Bac-ul iar puţini dintre ei îşi doresc măcar o profesie...Cine intră pe site-
uri se convinge rapid că mulţi sunt agra maţi şi victime sigure ale propagandei antiromâneşti!

NOTE DE LECTURĂ
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Ca urmare a acestui dezastru naţional au fost aruncate în valurile vieţii generaţii 
de tineri nepregătiţi, schilodiţi din punct de vedere cultural-ştiinţific, incapabili să 
facă faţă uriaşelor şi rapidelor schimbări pe care le provoacă procesul de globalizare.

Cu regret trebuie să constat că România, ca de atâtea ori de-a lungul istoriei 
sale, este defazată în raport cu mersul istoriei. Pro babil că tocmai această realitate 
l-a determinat pe Andrei Mureşanu (1816-1863) să scrie „Deşteaptă-te române”, care 
a fost imnul revoluţionarilor de la 1848, iar de la 1 decembrie 1990 a devenit imnul 
naţional al României.

De 25 ani, strigăm în cor la toate ocaziile „Deşteaptă-te, române” dar constat, cu 
regret, că încă nu am făcut-o.

Când m-am decis să scriu această carte, primul meu gând s-a îndreptat spre 
tineretul României. El este cel care va decide dacă Ro mânia viitoare va avea sau 
nu un rol în procesul de globalizare care remodelează lumea într-un mod ameţitor de 
rapid.

Dacă învăţământul românesc nu-şi va reveni, dacă această instituţie vitală a 
statului nu va fi pusă pe temelii puternice, viitorul tineretului nostru va fi sumbru. 
Vom rămâne, pe veci, o naţiune peri ferică, dependentă, săracă şi fără orizont.

N-aş dori să închei această introducere cu o notă pesimistă. La cei 80 ani pe 
care i-am împlinit, nutresc speranţa că, în cele din urmă „românul se va deştepta”, iar 
copiii, nepoţii şi strănepoţii noştri vor trăi într-o lume mai bună decât cea în a trăit 
generaţia mea. Speranţa moare ultima...

În această carte, nu îmi propun să „lămuresc” marea pro blemă a 
globalizării. N-au reuşit încă acest lucru savanţi de re nume mondial.

Ceea ce îmi propun este să deschid o nişă proprie în acest do meniu încă foarte 
controversat pe care s-o lărgească şi alţi analişti din România. Indiferent cât ar fi de 
modest, este totuşi un început.

Notă : Scriu această carte cu gândul la studenţii României...

NOTE DE LECTURĂ
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PERSONALITĂŢI ALE LUMII  
ŞI PROFILUL LOR GRAFOLOGIC

autor: Radu CONSTANTIN

Conf. univ. dr. Gabriel I NĂSTASE

Motto: “Singura modalitate de a suporta viaţa, va fi ca întotdeauna să ai o 
sarcină de îndeplinit”

                                                        Harvey Williams Cushing1*

Radu Constantin (n. 12 iunie 1946, Vasilaţi-
Călăraşi) este:

l expert criminalist autorizat în expertiza 
grafică şi tehnică a documentelor, cu o experienţă în 
specialitate de 42 de ani şi cu formare grafologică;

l membru aderent cu nr. 1977 al Societăţii 
Franceze de Grafologie;

l membru aderent cu nr. 524 al Asociaţiei 
Grafologice Italiene;

l membru fondator, ex-secretar general al 
Societăţii Române de Grafologie;

l membru fondator, ex-vicepreşedinte al 
Asociaţiei Grafologice din România;

l licenţiat al Facultăţii de Drept „Nicolae 
Titulescu” din cadrul Universităţii de Stat din Craiova;

l studii postuniversitare în ştiinţe juridice;
1 * Harvey Williams Cushing, 1869-1939, chirurg şi neurolog american, unul dintre fondatorii neurochirurgiei 
moderne. S-a afirmat cu precădere în domeniul neurochirurgiei: tumori cerebrale, neurotumori, tumori vascu-
lar-cerebrale. De numele său este legat aşa-numitul sindrom Cushing: tulburare endocrină datorată în general 
unei tumori a glandei pituitare. Cushing a scris biografia medicului canadian William  Osler (1849-1919), care 
i-a fost profesor la Harward, carte pentru care a primit Premiul Pulitzer (1926). Cushing a editat o Istorie a med-
icinei, lucrare amplă în 13 volume, pentru care i s-au acordat numeroase titluri onorifice. Mai trebuie menţionat 
că a efectuat studii şi asupra hipofizei şi a glandelor suprarenale. Pe lângă lucrările amintite mai sus, ca op. pr., 
sunt ”Tumori ale creierului şi meningelor” (1910), „Corpul pituitar şi tulburările sale” (1912) ş.a. (conform 
DICŢIONAR ENCICLOPEDIC ROMÂN, vol. I A-C. Editura POLITICĂ, Bucureşti, 1962, p. 869 şi http://
ro.wikipedia.org/wiki/Harvey_Williams_Cushing/6/3/2014)
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l participant la Cursul de Grafologie de 4 ani (1991-1995) al prof. dr. docent 
Andrei Athanasiu care i-a fost şi mentor 20 de ani;

l autor, coautor, colaborator şi coordonator la volume şi articole în domeniile 
Grafologiei şi Criminalisticii (cu precădere în expertiza criminalistică a scrisului şi a 
documentelor), pe care le amintim:

- Grafologia criminologică. Tendinţa criminală în scris. Editura Paco, 
Bucureşti, 1990 (coautor);

- Curs de Grafologie. Editura Pan-Publishing House, 1997 (colaborator);
- Suferinţă şi creaţie. Influenţa suferinţei şi a bolii asupra personalităţii şi 

operei marilor creatori de cultură, Editura Tehnică, Bucureşti, 1998 (colaborator);
- Management şi Grafologie. Editura Universitaria, Craiova, 1999 (coautor);
- Expertiza grafică şi Raţionamentul prin analogie, Editura Tehnică, 

Bucureşti, 2000 (coautor);
- Caracterologie şi Grafologie. Eseuri, tipologii umane, tendinţa criminală 

în scris, tendinţa suicidară în scris, Editura Tehnică, Bucureşti, 2000 (trei ediţii) şi 
Editura ASAB, Bucureşti, 2011 (ediţia a IV-a, coautor);

- Expertizele, mijloc de probă în procesul penal, Editura Tehnică, Bucureşti, 
2000 (coordonator);

- Managementul resurselor umane şi Grafologia, Editura Universitaria, 
Craiova, 2003 (coautor);

- Grafologie. Editura ASAB, Bucureşti, 2006;
- Grafologie. Personalitatea în scris, Editura ASAB, Bucureşti, 2007; pe 

lângă lucrările publicate, autorul a scris până în prezent articole care au apărut în 
ţară şi în reviste de specialitate din Franţa şi Italia. A participat la emisiuni TV, dar 
şi la simpozioane şi congrese naţionale şi internaţionale care s-au ţinut la Bologna 
(2000 şi 2005), Paris (2002), Milano (2005), Florenţa (2009) şi Napoli (2009), unde 
a prezentat comunicarea „Importanţa limbajului în identificarea autorului unui text”.

 
*   *   *

În data de 25 octombrie a.c., în cadrul MOJO MUSIC CLUB (str. Gabroveni, nr. 
4), a avut loc lansarea cărţii „Personalităţi ale lumii şi profilul lor grafologic” (vol. 
I). Autorul acestei prestigioase lucrări, prof. univ. dr. Radu CONSTANTIN (expert 
criminalist cu formare grafologică; membru al Societăţii Franceze de Grafologie; 
membru al Asociaţiei Grafologice Italiene) avea să încânte auditoriul cu prestaţia sa 
academică.

Subiectul cărţii evidenţiază importanţa grafologiei ca disciplină care studiază 
particularităţile individuale ale scrisului în vederea autenticităţii unor acte, a 
trăsăturilor de caracter.

Prefaţa cărţii începe cu un motto sugestiv: „Faptul că scrierea este un produs 
al conştientului în partea conceptuală şi al inconştientului în partea grafică, produce 
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uniunea dintre conştient şi inconştient într-o mică manifestare” – Marco Marchesan 
(1899-1991)2*.

Autorul, Radu CONSTANTIN precizează că profilurile grafologice de 
personalitate pe care le-a 
prezentat în acest volum, sunt 
rezultatul unei ştiinţe3** care încă 
nu este îndeajuns cunoscută, fapt 
pentru care autorul, în paginile 
cărţii, face o scurtă introducere, 
arătând ce este grafologia, 
valoarea şi limitele acesteia, 
paralelismul între grafocospie 
(ramură a Criminalisticii) şi 
grafologie, aplicaţiile grafologiei 
ş.a.

Lucrarea este destinată atât 
pentru cei interesaţi de grafologie, 
cât şi pentru cei care doresc să se 
informeze şi cu alte date mai puţin 
cunoscute până în prezent, despre 
diverse personalități studiate.

Pentru a-i introduce pe 
cititori în atmosfera specifică 
acestei ştiinţe, autorul a reprodus 
şi un mic îndrumar de termeni 
grafologici după valorosul 
psiholog-grafolog spaniol 
Augusto Vels (1917-2000)4***.

Cunoaşterea oamenilor 
implică mult studiu, observaţie, 

experienţă5****. De aceea grafologia nu îşi permite să afirme că vede totul în scris, ci 
în jurul cifrei de 80% dintr-o scară de 100%, întrucât scrisul nu este în mod necesar 
reflexul întregii personalităţi. Nu toţi subiecţii exteriorizează totul în gesturile lor. 
Cu alte cuvinte „Nimeni nu ştie exact cum suntem, decât poate numai Dumnezeu” 
(Dostoievski).

2 * Marco Marchesan, Presidente della Società internazionale di psicologia della scrittura, FONDAMENTI E LEG-
GI DELLA PSICOLOGIA DELLA SCRITTURA, II-a edizione ampliata, Edito dall’ISTITUTO DI INDAGINI 
PSICOLOGICHE 20129 Milano – corso XXII Marzo 57, 1973, p. 154
3 ** Radu Constantin, Grafologie. Personalitatea în scis. Editura ASAB, Bucureşti, 2007.
4 *** Augusto Vels, Escritura y Personalidad. Editura LUIS MIRACLE s.a., Barcelone, 1961
5 **** Prof.dr.docent Andrei Athanasiu, TRATAT de GRAFOLOGIE. Cunoaşterea personalităţii prin scris. Editura 
HUMANITAS, Bucureşti, 1996, p. 11.
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Cartea este structurată pe şapte capitole: Capitolul 1 - Scrisul, ca execuţie 
grafică şi definiţia grafologiei, Capitolul 2 - Istoria grafologiei, Capitolul 3 - Valoarea 
şi limitele grafologiei, Capitolul 4 - Paralelism (aspecte comune şi deosebiri) între 
Expertiza grafică – ramură a Criminalisticii şi Grafologiei Capitolul 5 - Mic îndrumar 
de termeni grafologici, după Augusto Vels, cu următoarele subcapitole: analizează 
genul grafic (formă, dimensiune, direcţie, presiune, viteză, continuitate, ,orânduirea 
(ordonarea), gesturi-tip, litere caracteristice, trăsături iniţiale şi finale, semnătura 
Capitolul 6 - Aplicaţiile grafologiei cu următoarele subcapitole: pedagogie, 
caracterologie, medicină, psihiatrie (psihiatria juridică), psihanaliză, criminalistică, 
management, istorie (istoria literaturii, muzicii ş.a.), instituţia căsătoriei. Capitolul 
6 - Personalităţi ale lumii şi profilul lor grafologic.

Ultimul capitol al cărţii ne surprinde prin faptul că autorul ne prezintă studiile 
grafologice ale mai multor personalităţi ale lumii şi României:

Honoré de Balzac, Ludwig von Beethoven, Papa Benedict al XVI-lea, 
Hector Berlioz, Gustav le Bon, Napoleon Bonaparte, Letiția Bonaparte, Josephine 
de Beauharnais, Jaques Brel, Constantin Brâncuşi, Maria Calas, Albert Camus, 
Ion Luca Caragiale, Jimmy Carter, Giacomo Casanova, Fidel Castro, Nicolae 
Ceaușescu, Jean-François Champollion, Frédéric Chopin, Henri Coandă, Cristofor 
Columb, Auguste Comte, Marie Curie, Pierre Curie, Alexandru Iona Cuza, Salvador 
Dali, Alexander Gustave Eiffel, Albert Einstein, Mircea Eliade, Mihai Eminescu, 
Veronica Micle, George Enescu, Federico Fellini, Giulietta Masina, Enrico Fermi, 
Boby Fischer, Alexander Fleming, Papa Francisc, Sigmund Freud, Galileo Galilei, 
Karamchand Mohandas Gandhy, Giuseppe Garibaldi, Anita Ribeiro, Bill Gates, 
Charles de Gaulle, Johan Wolhgang von Goethe, Vincent van Gogh, Mihai Gorbaciov, 
Ernest Hemingway, Adolf Hitler, John Edgar Hoover, Victor Hugo, Michael Jackson, 
Immanuel Kant, John Fitzgerald Kennedy, Jacqueline Kennedy, Henry Kissinger, 
Vladimir Ilici Lenin, John Lennon, Yoko Ono, Abraham Lincoln, Nelson Mandela, 
Gulielmo Marconi, Maria – Regina României, Mata-Hari, Buonarroti Michelangelo, 
Aldo Moro, Wolfgang Amadeus Mozart, Benito Mussolini, Claretta Pettacci, Isaac 
Newton, Frederich Wilhelm Nietzsche, Richard Nixon, Bernhard Alfred Nobel, 
Nicolò Paganini, Papa Ioan Paul al II-lea, Nicolae Paulescu, Luciano Pavarotti, 
Edith Piaf, Grigori Iefimovici Rasputin, Ronald Reagen, Louis Renault, Maximilien 
Robespierre, Auguste Rodin, Camille Claudel, Marchizul de Sade, Sacher Masoch, 
Romy, Schneider, Arthur Schopenhauer, Robert Schumann, Baruch Spinoza, Stalin 
Iosif Visarionovici Djugaşvili, Johann Strauss-fiul, Teoctist – Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române, Lev Nikolaevici Tolstoi, Harry S. Truman, Elena Văcărescu, 
Giuseppe Verdi, Richard Wagner.

Despre conţinutul acestei lucrări, aveau să-şi exprime punctul de vedere 
personalităţile: Gelu Voican VOICULESCU, Psiholog Ilie MARINESCU şi editorul 
acestei cărţi dr. ing. Viorel SIMUT, reprezentantul editurii ASAB.
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UNIVERSITATEA CREȘTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”
STUDII STRATEGICE INTERDISCIPLINARE ȘI DE SECURITATE

 

Către colaboratori și cititori

Revista „Univers Strategic” – revistă trimestrială universitară română de studii strategice 
interdisciplinare și de securitate a Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” – se doreşte a fi o 
publicaţie a tuturor celor interesați de problematica strategică a interdisciplinarității și securității. 
Paginile sale sunt onorate să găzduiască studii, articole, eseuri şi alte produse ale cercetării științifice 
elaborate de cercetători științifici, de profesori, masteranzi şi studenţi ai Universităţii Creştine „Dimitrie 
Cantemir”, de personalităţi din mediul academic şi universitar, de personalităţi ale lumii politice, 
ştiinţifice şi culturale din ţară şi din străinătate. Dorim să participăm activ la dezbaterea ştiinţifică de 
profil, să contribuim la extinderea universului cunoaşterii, la calitatea mediului şi a vieţii, la asigurarea 
– şi pe această cale – a condiţiilor necesare progresului, prosperităţii şi dezvoltării durabile.

Revista apare atât aîn format tipărit şi pe suport electronic (DVD-ROM), cât şi on line, astfel 
încât paginile ei să ajungă rapid la un public cât mai larg, deopotrivă avizat şi interesat, oferindu-i 
rezultatele activităţii de cercetare științifică din cadrul Universității Creștine „Dimitrie Cantemir”, 
informaţii şi analize pe temele cele mai acute ale domeniilor predominant strategice, dar nu numai, ale 
interdisciplinarității și securităţii naţionale, regionale, internaţionale şi globale. 

Revista poate fi accesată on line la adresa: http://iss.ucdc.ro/revista.html  
Cei care doresc să publice articole în revistă pot aduce textul direct la redacție, în format 

electronic, îl pot trimite prin poștă sau prin email. Textul trebuie să fie scris cu diacritice, în Word, 
în limba română și în limba engleză sau franceză, cu un abstract de 8-10 rânduri și cuvinte-cheie, cu 
trimiteri bibliografice la subsolul paginii. 

Nu se percep taxe pentru publicare.
Conținutul articolelor publicate, pe părți sau în întregime, poate fi descărcat și folosit, cu 

citarea sursei.

Ne găsiți la adresa: 

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”
Revista „Univers Strategic”
Splaiul Unirii nr. 176, sectorul 5, Bucureşti
Telefoane: (021(330.70.00; 330.79.11; 330.79.17 Fax: (021)330.87.74
Web: http://iss.ucdc.ro/revista.html  
Email: iss@ucdc.ro sau office@ucdc.ro 
Telefoane redactor șef: 0766.747.305; 0729.831.463, email: vaduvageorge@yahoo.fr  
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