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Cuvânt înainte
Revista Dezbateri social economice se doreşte a fi un eveniment editorial
la care sunt invitaţi să participe specialişti din domeniile economic şi social,
având caracter interdisciplinar şi avangardist.
Motivaţia revistei este crearea unui spaţiu liber de dialog între categoriile
ocupaţionale din România şi nu numai, pentru redarea libertăţii de gândire, a
conştiinţei şi rsponsabilităţii purtătorului de mesaj ştiinţific şi informaţional,
atât de necesare într-o lume ale cărei valenţe moral-educaţionale sunt convertite şi/sau pervertite în direcţii profund materiale şi mercantile.
Revista îşi propune dezbateri constructive şi echidistante pentru dezvoltarea spiritului  antreprenorial, a unor premise de valorizare a muncii, într-un
context în care se constată perturbări doctrinare ce impun schimbări atât la
nivel instituţional, cât şi al percepţiei individului în raport cu statul şi piaţa.
Sperăm într-un dialog onest şi în dezbateri prolifice ce se vor manifesta între
respondenţii demersului nostru editorial!
Redacţia Revistei Dezbateri Social Economice
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Ce este Medierea?
consemnările unui avocat‑mediator
Avocat, mediator Alina Manciu
Asociaţia Europeană a Mediatorilor

M

ediation in Romania is only in the pioneering stage, so it is necessary
that most mediators allowed to join efforts to promote this method of
conflict resolution among the masses through workshops, conferences,
publications, providing information to all interested. During the crisis as a cross,
conflict resolution as low cost, losing as little time without the daily stress that
we are living increase, with another given the presence in the courtroom, I think
everyone can lead to energy use of us to other purposes.
Key words: method of conflict resolution, courtroom, mediation, workshops

Relativ recent, în anul 2006,
apare în data de 16 mai Legea
192, reglementând noţiunea de
mediere şi organizarea profesiei
de mediator. Legea 192/2006, în
opinia mea, este puţin cunoscută maselor largi ale populaţiei,
fapt ce ne obligă pe noi, cei ce o
cunoaştem şi înţelegem nevoia
apariţiei sale, precum şi scopul
pentru care a fost adoptată, să o
promovăm.
Încercăm să facem un sondaj de opinie printre justiţiabili,
pentru a obţine un feedback, referitor la modul cum se percepe
noţiunea de Mediere.
La întrebarea: Ce este medi‑
erea?, vom primi nenumărate
răspunsuri, unele apropiate de
realitatea considerată de noi,
altele nu, dar vom observa faptul că fiecare poate avea o opinie
proprie despre mediere şi asupra standardului ocupaţional de
mediator.
Să enumerăm câteva definiţii
date medierii:
ü activitate născută din domenii şi practici diverse (psihologie, sociologie, drept,
rezolvarea de probleme etc),

medierea este o paradigmă,
reprezentând, un punct de
întâlnire între mai multe
discipline din a căror combinare rezultă „o înţelegere
mai bogată şi mai nuanţată
a lumii şi comportamentului
uman”[1],
ü nouă modalitate de soluţionare a conflictelor,
ü un ansamblu coerent de măsuri, ca răspuns la problematica lumii contemporane ce
conduce spre evoluţia societăţii, citându‑l pe Jean‑Louis
Lascoux, formator de mediatori, autor al modelului sistemic SIC, bazat pe interacţiunile în comunicare,
ü un proces de creaţie şi de
gestionare a vieţii sociale,
care permite fie restabilirea
legăturii sociale, fie prevenirea sau rezolvarea conflictelor datorită intervenţiei unei
persoane terţă, imparţială şi
fără putere de decizie, care

garantează comunicarea între parteneri[2],
ü potrivit art.1 din Legea
192/2006, medierea reprezintă o modalitate facultativă de
soluţionare a conflictelor pe
cale amiabilă, cu ajutorul unei
terţe persoane specializate în
calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate şi confidenţialitate.
Exercitând meseria de avocat
de ceva timp, s‑ar putea crede
că apariţia standardului ocupaţional de mediator îmi induce o
stare de stres, prin faptul că o
parte dintre justiţiabili, în loc să
apeleze la avocat pentru rezolvarea litigiilor, vor apela la un
mediator.
Total neadevărat! Chiar dacă
profesia ce o practic mi‑a format
o anumită viziune asupra modului de abordare si conducere spre
rezolvare a conflictelor ce apar
în societate, mi‑a creat un mod
formal, bazat pe proceduri exacte, de a mă implica şi a susţine o
rezolvare, consider că medierea

[1]
Acad. Solomon Marcus, Paradig‑
me universale, Editura Paralela 45, Piteşti, 2005

[2]
Monique Sassier, Construire la
mediation familiale, Editura Dunod,
Paris, 2001, p. 10
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este importantă, şi chiar trebuie promovată, datorită modului
rapid prin care se poate stinge
un conflict apărut, costurilor reduse suportate de părţi, toate
acestea mergând spre reducerea
numărului de procese aflate pe
rolul instanţelor, cu scurtarea
termenelor cauzelor.
În prezent, desfăşurarea activităţilor în societaţi, este supusă normativelor ISO, normative care promovează folosirea
de proceduri pentru rezolvarea
tuturor problemelor apărute. Ca
avocat, respect şi folosesc proceduri. Chiar dacă suntem percepuţi ca fiind mult prea rigizi şi
formali în exprimare, datorită
profesiei, nu suntem cu nimic
împiedicaţi să exercităm ocupaţia de mediator.
Este prematur să ne gândim
că, adresându‑ne unui avocat
pentru rezolvarea unei cauze,
o parte sau cealaltă vor avea
de câştigat! Avocaţii sunt, prin
munca lor, deschişi la nou. Relevant este faptul că, eu, avocat,
împreună cu mulţi colegi, am
ales să‑mi extind cunostinţele
dobândite, urmând şi promovând un curs de mediere, consider că, şi numai prin aceasta,
am ales să promovez medierea,
fiind la rândul meu un mediator activ, implicat în această
profesie.

MEDIERE
Standardul ocupaţional privind activitatea de mediator nu
este restrictiv, impune doar dobândirea unei licenţe anterior,
deci profesia poate fi ocupată de
un număr cât mai mare de persoane, cu o pregătire de bază cât
mai diversă. Medierea este în
România doar în faza de pionierat, de aceea este necesar ca majoritatea mediatorilor autorizaţi
să‑şi unească eforturile pentru
promovarea acestei metode de
rezolvare a conflictelor în rândul maselor largi, prin mese
rotunde, conferinţe, publicaţii,
oferind astfel informaţii tuturor
celor interesaţi.
În perioada de criză ce o traversăm, rezolvarea conflictelor
cu costuri cât mai reduse, pierzând cât mai puţin timp, fără a
amplifica stresul zilnic ce îl trăim, cu un altul dat de prezenţa
în sala de judecată, cred că poate conduce la folosirea energiei
fiecăruia dintre noi către alte
scopuri .
Pentru a reuşi în promovarea
medierii, trebuie să înţelegem
fenomenul medierii, care, diferit de procesul clasic de justiţie,
nu are ca finalitate stabilirea
vinovăţiei sau inocenţei părţilor
aflate în conflict, deoarece participarea la procesul de mediere
este voluntară.
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Mediatorul nu are putere de
decizie, ci oferă informaţii procedurale, stimulează dialogul,
facilitează schimbul de opinii
şi informaţii între părţi, le ajută să‑şi clarifice nevoile şi interesele, să depăşească barierele
în comunicare şi să ajungă la
rezolvarea neânţelegerilor prin
găsirea unor soluţii avantajoase
pentru ambele părţi. Mediatorul asistă părţile şi la redactarea acordului final de mediere
în care se reţin angajamentele
fiecărei părţi pentru stingerea
conflictului.
Trebuie amintită sfera largă
de aplicare a medierii: conflicte
de familie, divorţuri, conflicte
colective de muncă, succesiuni,
coproprietate, contracte, conflicte între elevi etc., aducând
un răspuns mai adecvat părţilor implicate în conflict prin punerea accentului pe interesele
aflate în joc.
Dacă reuşim împreună să
facem cunoscute cât mai multe
dintre problematicile rezolvate
prin mediere, apreciez că toate
părţile sunt în caştig: avocaţii,
mediatorii, justiţiabilii, instanţele de judecată etc! Concluzionez prin a spune că: rezultatul
obtinut prin activitatea avoca‑
tului poate fi completat de un
acord de mediere, iar un acord
de mediere poate fi promovat de
un avocat! q
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Mediation (yet) start‑ups
Adina OPREA
Lecturer Ph.D. Dragoş Marian RĂDULESCU
Christian University “Dimitrie Cantemir”

I

n social life, each individual presents himself and his work seeks to guide and
control the impressions of his fellow even play a role and has a status, a number
of techniques used to achieve success in relation to his motivations. However,
contrary to the intentions they have, over his social contacts the individual will be
considered by the community that will draw some conclusions based on attitude,
mentality and its emotional behavior. Conflicts amicably between two or more
parties used successfully in the U.S. and Europe, prompted the Romanian society
to perceive the benefits of alternative means of solving conflicts.
Key words: society, conflict, mediation, alternative means of solving conflicts,
relation.

From the standpoint of the
individual to appear before a
body meet different situations,
related either to its desire to
make others to think about it
at its best, or the desire to convince him that he especially appreciates or other situations on
how the individual is treated
by society. Human behavior
and, especially, his perception
of the underlying theory of negotiations[1], whose outcome is
determined.[2]
Negotiations, says the dictionary, can be internal and international, of course last, that
international negotiations, attended by representatives of
two or more states can be organized at high level (between
heads of state and government)
and the ministers or experts in
[1]
Negotiation theory and social
psychology sociology belongs, namely
studying human behavior segment in
different social situations and how people want to appear before their peers.
[2]
Rascanu, Ruxandra – Psychology
and communication, Didactic and Pedagogic Publishing House, Bucharest,
1991, p. . 81

economic, diplomatic, cultural,
which ends with the conclusion
of treaties, the signing of agreements or international treaties
to which the parties undertake
to abide by signature, and can
be extremely wide internal negotiations diversified, so that they
can be commercial, trade union,
real estate, administrative, etc.
employers. as problems that require extremely tumultuous in
our social and economic and social life, governed by principles
of democracy and representation, adopted in Romania.[3]
Conflicts amicably between
two or more parties used successfully in the U.S. and Europe, prompted the Romanian
society to perceive the benefits
of alternative means of solving
conflicts.
The term “ADR” (Alternative Dispute Resolution) refers
to procedures and techniques
for conflict resolution outside
[3]
Paunescu, Coriolan – Communication and negotiation economic Danubius Academic Publishing Foundation,
Galati 2005, p. 39

the courtroom and is a reaction
to the inefficiency of traditional
conflict resolution (in court).
The main advantage of ADR
is that the parties have control
over the entire process, the procedure is informal, quick and
efficient. Mediation has a share
of over 60% in cases resolved
through alternative methods of
conflict solving the most commonly used way of solving conflicts outside the courtroom.
Mediation is the art by which
a person trained mediator, helps
the parties to transform conflict
into understanding. Parties are
entitled to conclude an agreement without prejudice to the
provisions of its law and order,
an agreement which may be
subject to verification by a notary public or the consent of the
court, as provided by law.
Mediation and the mediator profession was regulated by
Law no. 192/2006[4], starting
from the idea that mediation is
[4]
Mediation Law and the profession
of mediator ‑  published in Official Gazette. No. 441/22.05.2006
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one of the major themes of justice reform strategy, a priority,
especially since the adoption of
the law was intended to reduce
the workload of the courts and,
consequently, relieve them of as
many causes, an attempt to increase the quality of justice by
satisfying the interests of the
parties.
It seems simple, yet complicated, so here is close to the
connection with the negotiation,
especially since some “authors
define negotiation as a dynamic
process of adjustment, whereby
two parties, each with its habits, its own talk together to
reach a satisfactory mutual understanding based on common
interest“[5].
The mediator assists the parties in conflict to generate options, make them understand
that they have the opportunity
to choose among these options
based on the idea that each person has a different view. There
are similar personalities and
therefore each person understands an existing situation.
Often parties are not aware
that the legal situation is being
blinded by their own ego.
The existence of so many
lawsuits is determined by immeasurable vanity and the idea
of victimization. Each part of a
trial before the court is considered a victim of the other party,
the latter being considered the
source of all evil. The fierceness with which parts of a process to a favorable court battle
is determined primarily by the
image that such person has a
party‑opponent.
These processes continue
fueled by egos are sources of
stress, disappointment and imaginary battles with an “enemy”
[5]
Paunescu, Coriolan – Communication and negotiation economic, Danubius Academic Publishing Foundation,
Galati 2005., p. 40
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is more imaginary than real. The
mediator’s task is to identify expectations of each party and try
to bring in a convergent point
and fears to find the parties and
to eliminate the groundless ones
by facilitating dialogue between
them.
Cultural mediation. A recent
study in 126 top U.S. companies
by the International Institute
for Conflict Prevention and Resolution and released on 20 April
2007 in New York revealed that
approx. 98% of the cases that
they had were resolved before
reaching the court, including
the fact that these companies
prefer to settle their disputes
amicably. We are talking about
a culture of mediation in which
the company has a dispute does
not think in any case to act in
court until the opponent is trying to settle the dispute through
alternative methods, especially
mediation.
Starting from the certainty
that mediation is a success in
the U.S. and most disputes are
settled before they reach the
courtroom, we can look with optimism the future impact of mediation in Romania. It is important that the local legal environment have the necessary openness and encourage this way of
solving conflicts amicably. Mediation takes time and results in
order to establish itself with us.
The first steps have been taken but should not fall into the
trap of comparing the results of
which will be obtained from us
by those currently achieved in
the U.S..
Discrepancy between Romanian legal system and the U.S.
is considerable and therefore
implementation of mediation
in the Romanian legal system
is not easy but we have all the
prerequisites for obtaining the
results and a mandatory change
in mentality, especially since

5
foreign companies will be the
best promoters of mediation
in Romania, and the corporate
environment will embrace mediation given the commercial
advantages and soon we can
talk about the Romanian public familiar with this concept.
Starting from these premises, in
time, we acquire a culture of mediation and we descoprii “mediation advantages compared with
traditional justice”[6]
Alternative to traditional
justice. The second category of
persons interested in mediation
are justice seekers and potential
justice seekers. True perception
among the public mediation is
given by them. In other words,
if you have or would have a conflict, how many citizens are willing to resort to mediation? Promoting mediation in Romania
is in its early stages, few people
even within the legal field has
really no idea what is mediation and what are its benefits.
Unfortunately, the results are
disappointing. Perhaps the best
promotion of mediation shall be
made by those who have turned
to mediation and were able to
solve or prevent misunderstandings through mediation. So far,
mediation has not been promoted enough.
There are still people interested in solving their conflicts
amicably. They are the ones who
will decide whether the mediation will be a failure or a success.
The number of people who would
resort to mediation is substantially smaller than the number
of people who wish to become
mediators. However, those who
once resorted to mediation, in
an overwhelming percentage
are willing to resort to it in the
future. Based on these data we
[6]
Zeno Şuştac – Independent report
on mediation and the mediator profession, www.dreptonline.ro
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can hope that mediation will be
successful in Romania.
Lawyers`s fears. Unfortunately, lawyers regard with
suspicion the profession of mediator. This is due to insufficient
promotion of mediation among
the law professionals, although,
paradoxically, most mediators
who have received training as
a mediator and is currently in
the permitting procedure under
the law 192/2006 are lawyers.
Obviously, opponents are lawyers who have not attended the
training of mediators.
The mediator is not a competitor of the lawyer. As neither
the judge, the bailiff or technical
expert. The profession of mediator should not be viewed with
suspicion or skepticism by the
professional body of lawyers.
Mediation works successfully
for decades in Europe and US
and methods of alternative conflict resolution often.
Moreover, mediation is advantageous for the lawyers of
the following reasons:
ü lawyers can assist the parties and advise them to
mediation;
ü resolving conflict through
mediation does not deprive
the attorney of his right to
receive fees;
ü legal assistance is vital during mediation, lawyers are
able to realize the benefit of
mediation and understanding the target is reached;
ü the fee that the lawyer receives for attending the mediation process (usually one)
implies less work on his
part;
ü the profession of mediator is
compatible with the lawyer;
ü mediator who is also a lawyer may exercise its activity
in the form of occupation;
ü lawyers
and
mediators
will take place at each mediation work together and

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

realize they need each other
in specific activities that they
perform;
mediators who are lawyers
will not be able to assist or represent the parties as a lawyer
in the future, thus increasing
the rest of the lawyers (not
mediators) the number of potential customers;
mediation clauses inserted
in contracts will simplify the
work of lawyers;
mediator is not a direct competitor of the lawyer, on the
contrary, its ability to participate in mediation and to
round off their income;
the parties to a mediator is
decisively influenced by the
advice the lawyer gives the
client, in case the lawyer realizes that she has few chances
of winning a lawsuit, resorting to mediation can achieve
a better result than in court;
the customer is advised by a
lawyer who solves the conflict
and not the court, if not convenient to reach a solution
can be reached in court, mediation does not deprive the
justice seeker of this right;
mediation expenses are lower than those of the court (do
not pay stamp duty, expert
fees, etc.), so lawyer can rise;
Mediation Act provides that
if the conflict is resolved
through mediation during a
trial, stamp duty already paid
is refunded to the customer;
mediation is a way of solving conflicts is best suited for
business lawyers, after the
U.S.model (where the mediation is a common procedure);
in the U.S. many are lawyers
and mediators, resulting in
advantages of mediation;
mediation in Europe has a
tradition for decades and lawyers usually advise their clients to resort to mediation.
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Mediation is beneficial for
everyone involved in a conflict:
the parties can reach agreement
on who can negotiate alone relieves the courts of cases, lawyers exercising their profession
in the mediation defending their
clients’ interests. To achieve this
requires the support of professional body of lawyers, and this
will happen when they will realize the benefits of mediation and
they will advise their clients to
use mediation before initiating
legal actions.
Law 192/2006 Mediation Law
and the profession of mediator is
apparently a good law. There are
certain provisions which hinder
mediation itself and certain provisions may be interpreted in
several forms, leaving this task
to the Mediation Council, an autonomous body established by
public law, who supervises, coordinates and leads the mediation in Romania.
Mediation is an alternative
way to solve conflicts amicably
and who resorts to mediation
is because it is in his favor. For
this reason, it is normal that
the law offer him his own calling to mediation certain features to his advantage from all
points of view so do not choose
to litigate. Facilities provided
to the one who choose mediation to resolve a conflict exists.
If you want to turn off as soon as
a dispute, mediation is the best
solution because it is undoubtable that implementing mediation in Romania is a lengthy
operation requiring an effort
of state institutions, the mere
adoption of law is but a first step
towards that.
Mediation, being less formal
than the litigious allows parties
in conflict to realize their interests, durable solutions, with significantly lower costs and procedure confidential. The main
advantage of mediation is that
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the parties have control over the
entire process, the procedure is
informal, quick and efficient.
Given the success of this alternative means of conflict resolution in the U.S. and Europe
enjoy, we can do however hope
regarding the future of mediation in Romania even more notoriety as time is unjustified lawsuits in the courts Romanian.
Bibliography:
Rascanu Ruxandra ‑  “Psychology and Communication”,
Didactic and Pedagogic Publishing House, Bucharest 1991
Paunescu, Coriolan ‑  “Communications and economic negotiations,” Academic Foundation
Publishing House Danubius
Galati 2005 q
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Medierea, o cale
spre soluţionarea
alternativă a
conflictelor
Av. Ion Predonu
Baroul Bucureşti

T

his paper is a short presentation of the notion of
“mediation”, the occurrence and its application in
contemporary society.

Key words: mediation, conflict, alternative, doctrine

Societatea românească modernă a înregistrat o creştere
fără precedent în ceea ce priveşte numărul, complexitatea, gravitatea litigiilor şi a conflictelor,
fie că vorbim de conflictele dintre persoane fizice, despre cele
dintre persoanele juridice sau
de conflictele mixte.
Sistemul de justiţie din România se confruntă cu probleme
financiare şi de resurse umane, necesitând o raţionalizare
a cheltuielilor şi o descentralizare a deciziilor administrativfinanciare.
Astfel, în contextul descris
anterior, a devenit imperios necesară existenţa şi utilizarea
metodelor alternative de soluţionare a disputelor, cu scopul
de a asigura eficienţa justiţiei,
sufocată, pe de o parte, de numărul mare de dosare, iar de de
altă parte, de insuficienţa resurselor umane.
O astfel de alternativă o constituie medierea, un concept
aflat în plin proces de consolidare, cu scopul de a favoriza
o justiţie mai flexibilă şi mai

puţin costisitoare, precum şi degrevarea instanţelor de cauzele
minore.
Apărută recent din punct de
vedere instituţional şi legislativ,
medierea reprezintă în România o încercare remarcabilă de a
consolida maturitatea democratică a societăţii româneşti post
comuniste, constând în principal
în cedarea unor atribute de autoritate publică, unor persoane
pentru care legea nu instituie o
procedură riguroasă, îndelungată şi rigidă de calificare profesională a acestora.
Prin Legea nr. 192/2006, forul
legislativ a pus bazele legale necesare organizării şi exercitării
unei noi ocupaţii profesionale,
pentru care este deschis accesul
tuturor calificărilor profesionale
de nivel universitar, confirmate prin absolvirea cu diplomă
de licenţă. Tot prin Legea nr.
192/2006, a fost definită, în mod
incipient, medierea.
Însă, odată cu apariţia Legii
nr. 370/2010 care a adus modificări Legii nr. 192/2006, s-a definitivat şi definiţia medierii în
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contextul românesc, ca fiind o
modalitate de rezolvare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane neutre,
specializate în calitate de mediator în condiţii de neutralitate,
imparţialitate, confidenţialitate
şi având liberul consimţământ
al părţilor.
La 21 mai 2008, Parlamentul
European şi Consiliul Uniunii
Europene au adoptat Directiva
CE 52/2008 privind anumite
aspecte ale medierii în materie civilă şi comercială. Scopul
Directivei constă în facilitarea
accesului la rezolvarea cazurilor de dispute apărute în relaţii
transfrontaliere şi promovarea
reglementărilor amiabile prin
încurajarea apelului la mediere.
Această metodă permite rezolvarea mai rapidă, cu costuri mai
mici, şi permite dezvoltarea unei
relaţii bune între procedurile de
mediere şi cele judecătoresti.
Directiva este urmarea unei
Cărti verzi asupra soluţionării alternative – un document
elaborat în 2002 – şi a Codului
European de Conduită pentru
Mediatori, lansat în 2004 care
facilitează medierea prin întărirea garanţiilor legale ataşate,
oferind o reală valoare cetăţenilor şi oamenilor de afaceri din
Uniunea Europeană, obligând
statele membre ale Uniunii Europene să încurajeze formarea
de mediatori şi elaborarea unor
coduri de conduită şi a altor mecanisme de control al calităţii
necesare pentru funcţionarea
acestui serviciu de mediere.
Medierea poate acoperi conflicte din toate domeniile, doctrina formulând mai multe clasificari ale medierii, printre care
şi clasificarea după obiectul medierii care evidenţiaza exisţenta medierii în materia contractuală (considerată a fi cea mai
importantă şi chiar creatoarea
medierii), în materie delictuală, medierea problemelor de
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familie, a problemelor confesionale, a problemelor de muncă, a
celor în materie şcolară, medierea problemelor de sănătate, în
probleme fiscale şi vamale.
Atât în cazul conflictelor civile, cât şi a celor penale, parţile,
persoane fizice sau persoane juridice pot recurge la mediere în
mod voluntar, inclusiv după declanşarea unui proces în faţa instanţelor competente. Părţile nu
pot fi constrânse să accepte procedura medierii, însă în cazul în
care aleg această procedură, ea
va fi bazată atât pe cooperarea
părţilor cât şi pe utilizarea, de
către mediator, a unor metode
şi tehnici specifice, bazate pe comunicare şi negociere, mediatorul neputând să impună părţilor
o soluţie cu privire la conflictul
supus medierii.
Într-o descriere generică a
procedurii medierii, aş aminti
faptul că părţile aflate în conflict au dreptul să fie asistate de
un avocât sau de alte persoane,
în condiţiile stabilite de comun
acord. În cursul medierii, părţile pot fi reprezentate şi de către
alte persoane, care pot face acte
de dispoziţie, în condiţiile legii.
Susţinerile făcute pe parcursul
medierii de către părţile aflate
în conflict, cât şi de către mediator au un caracter confidenţial
faţă de terţi şi nu pot fi folosite
ca probe în cadrul unei proceduri judiciare sau arbitrale, cu
excepţia cazului în care părţile
convin altfel ori legea prevede
contrariul. Procedura de mediere se închide, după caz, fie
prin încheierea unei înţelegeri
între părţi în urma soluţionării
conflictului, fie prin constatarea de către mediator a eşuării
medierii.
Este lesne de înţeles că a fost
necesară adaptarea sistemului
legislativ românesc şi armonizarea lui cu normele europene,
astfel încât procedura medierii
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să funcţioneze întotdeauna în limitele şi în spiritul legii.
Un alt aspect interesant, îl
reprezintă medierea în domeniul afacerilor, aceasta ajutând
la menţinerea relaţiilor dintre
partenerii de afaceri şi deschide calea iniţierii unor noi parteneriate şi afaceri, bazându-se
pe principiul “win-win”, care nu
transformă niciuna dintre părţi
în învins sau învingător şi care
are un înalt grad de legitimitate, deoarece are la baza consimţământul părţilor dat în mod deliberat. În domeniul afacerilor,
medierea se poate aplica următoarelor tipuri de conflicte:
– modalitatea concretă de
aducere la îndeplinire a
obligaţiilor asumate prin
contract;
– eşalonarea la plată a unei
datorii comerciale;
– modul în care poate înceta
un contract comercial în
cazul în care contractul nu
conţine o clauză de denunţare unilaterală;
– stingerea anumitor obligaţii asumate prin contract;
– comerţul electronic; etc.
Cum mediul de afaceri este
într-o continua căutare de soluţii inteligente în vederea adaptării la noile condiţii economice,
ceea ce se poate obţine în urma
procedurii de mediere este o soluţie de imediată aplicabilitate,
durabilă şi eficienţa, mult mai
puţin costisitoare şi generată de
părţi.
Pornind de la certitudinea
ca medierea comercială este un
succes în ţări precum Statele
Unite ale Americii, ţări în care,
mediul de afaceri este extrem de
dinamic, precum şi de la faptul
că majoritatea litigiilor se soluţionează înainte de a ajunge în
sala de judecată, putem anticipa
că impactul pe care medierea îl
va avea şi în România, va fi unul
major.
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Personal, aş dori să demitizez o zicală care s-a făcut auzită
încă de la începuturile medierii
în România, şi anume aceea că
ar exista o anumită concurenţă
între avocaţi şi mediatori şi aş
dori să demonstrez că, dimpotrivă, există similitudini .
La o primă şi generică analiză, am putea spune, însă fără să
avem pe deplin dreptate că, avocatul reprezintă numai interesele unei singure părti. Cert este
faptul că mediatorul ar trebui să
fie (chiar dacă, din păcate, acest
lucru nu se întampla întotdeauna) “avocatul” ambelor părţi,
ghidându-se după principiile
medierii care presupun un comportament neutru şi echidistant
faţă de părţile aflate în conflict,
dar apărându-le în acelaşi timp
pe ambele.
Iată deci, că cele două profesii
sunt, doar în aparenţă, diametral opuse, în realitate ele fiind
similare. Noţiunea mediatorului
izvorăşte din însăşi profesia de
avocat, care a şi asimilat-o tocmai prin prisma rolului comun
şi anume, interesul final al părţilor implicate.
În concluzie, rolul fiecăreia
dintre cele două profesii este
esenţial în societatea românească şi determinat de considerente
de ordin ideologic şi practic, aspecte complexe ce vor face obiectul unor articole viitoare. q

MEDIERE

9

Medierea –
avantaje şi dezavantaje
Asistent univ. drd. Oana Mihaela Orheian
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”
Mediation is for all people, is a useful tool available to
those seeking termination of litigation or prevent them.
Mediation is a relatively new concept in Romania,
being taken as a viable model for conflict resolution, the
legislation of other countries with extensive experience
in the field. Mediation can turn into an opportunity
for the parties to the dispute, all parties to the conflict
have won. In the first part we present some definitions
of the concept of mediation and then advantages and
disadvantages of this method of conflict resolution.
Key words: dispute, conflict resolution, mediation,
opportunity, legislation.

Aspecte generale referitoare la mediere. Medierea
poate fi definită ca o procedură
voluntară şi o modalitate alternativă de rezolvare a conflictelor,
cu ajutorul unei terţe persoane,
neutre şi imparţiale, fără putere
de decizie‑mediatorul, care este
calificat să asiste părţile să negocieze, facilitând comunicarea
dintre ele şi ajutându‑le să ajungă la o înţelegere unanim acceptată, eficientă şi durabilă, în
condiţii de confidenţialitate.[1]
Medierea împuterniceşte părţile implicate de a decide singure
cum conflictul trebuie soluţionat.
Soluţionarea conflictelor prin
intermediul medierii adduce
schimbări pozitive în dezvoltarea personală şi în comunicarea
şi înţelegerea reciprocă a persoanelor participante la conflict.
Medierea este, înainte de toate, o artă prin care mediatorul reuşeşte să transforme un conflict
într‑o înţelegere, ca rezultantă
[1]
 ���������������������������������
Claudiu Ignat, Zeno Şuştac, Cristi danileţ, Ghid de mediere, Editura
Universitară, Bucureşti, 2009, p.16

a opţiunilor generate şi alese
de părţi. Este cunoscut că rezolvarea clasică a conflictelor presupune apelarea la organele de
justiţie, care le soluţionează pe
principiul câştig‑pierdere (o parte câştigă, cealaltă pierde). Acest
mod de soluţionare nu răspunde
multitudinii tipurilor de conflicte
din societatea contemporană, în
principal din cauza naturii foarte
diversificate a relaţiilor sociale şi
economice existente.
Din literatura de specialitate
internaţională rezultă o mulţime de aprecieri referitoare la
mediere, care o califică, printre
altele, drept un răspuns la problematica lumii contemporane,
un instrument al societăţii civile
care serveşte la afirmarea unor
valori precum responsabilitatea
şi solidaritatea, un fenomen de
actualitate care devansează alte
modalităţi consensuale de rezolvare a conflictelor, o formă de
educaţie socială durabilă ce vizează dezvoltarea abilităţilor de
comunicare şi rezolvare a conflictelor, astfel încât oamenii să
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ajungă să se înţeleagă direct în
rezolvarea problemelor pe care
le au[2].
Medierea face parte din marea familie a metodelor alternative de soluţionare a conflictelor ‑  ADR (Alternative Dispute
Resolution). Acest termen desemnează o mare varietate de
procese prin care unele conflicte
pot fi rezolvate în afara procedurii judiciare. Deşi denumirile şi conţinutul acestor procese
prezintă unele diferenţe, scopul
lor este comun: realizarea, prin
intermediul unei terţe persoane, a unei înţelegeri între părţile în conflict fără a se recurge la
procedura judiciară. Etimologia
termenului mediere este latinescul mediare, care înseamnă
intermediere, mijlocire.
De‑a lungul timpului şi în diferite ţări, medierii i‑au fost date o
multitudine de definiţii. În România, neavând deocamdată o literatură de specialitate în adevăratul
înţeles al cuvântului în domeniul
medierii, ci numai câteva lucrări
de început, unica definiţie “oficia‑
lă” la care ne putem raporta este
cea din Legea nr.192/2006[3], care
prevede în art.1 alin.1 că “Medi‑
erea reprezintă o modalitate de
soluţionare a conflictelor pe cale
amiabilă, cu ajutorul unei terţe
persoane specializate în calitate
de mediator, în condiţii de neu‑
tralitate, imparţialitate, confiden‑
ţialitate şi având liberul consim‑
ţământ al părţilor.”
Alineatul 2 al aceluiaşi articol precizează că “medierea se
bazează pe încrederea pe care
părţile o acordă mediatorului,
ca persoană aptă să faciliteze ne‑
gocierile dintre ele şi să le spri‑
jine pentru soluţionarea conflic‑
tului, prin obţinerea unei soluţii
[2]
http://www.armf.org.ro/index.
php?option=com_content&view=article
&id=54&Itemid=68 (Asociaţia Română
pentru mediere familială)
[3]
 ���������������������������������
Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 22 mai 2006
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reciproc convenabile, eficiente si
durabile”.[4]
Deşi medierea este facultativă, un pas înainte pe calea promovării acesteia s‑a făcut prin
modificarea art.6 al Legii în sensul obligării organelor judiciare
şi arbitrale şi a celorlalte autorităţi cu atribuţii jurisdicţionale de a informa părţile asupra
posibilităţii şi avantajelor folosirii procedurii medierii şi de a
le îndruma să recurgă la aceasta
pentru soluţionarea conflictelor
dintre ele.
La mediere se poate recurge,
aşa cum prevede legislaţia în
vigoare, inclusiv după declanşarea unui proces în faţa instanţelor competente, părţile putând
conveni să soluţioneze pe această cale orice conflicte în materie
civilă, comercială, penală, de familie, precum şi în alte materii,
în condiţiile prevăzute de legea
respectivă.
Avantajele medierii. Există o mulţime de argumente ce
pot determina părţile să aleagă
medierea drept primă încercare de rezolvare a diferenţelor
dintre ele, printre care cele mai
convingătoare sunt:
Durata rezolvării unui con‑
flict prin mediere ‑  dacă părţile
doresc într‑adevăr acest lucru,
durata rezolvării conflictului
prin mediere este semnificativ
mai mică decât durata rezolvării conflictului în instanţă: câteva zile faţă de câteva luni sau
chiar câţiva ani.
Părţile pot alege de comun
acord mediatorul ‑ părţile hotărăsc de comun acord mediatorul
la care să apeleze, fapt ce nu se
poate întâmpla în cazul unui
proces – repartizarea dosarelor
se face aleatoriu; alegerea mediatorului de către părţi le dă o
mai mare încredere în obţinerea
rezultatului dorit.
[4]
http://www.dreptonline.ro/legislatie/
lege_mediere_profesia_mediator_192_2006.
php
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Soluţia amiabilă la care
ajung părţile în urma medierii
este decisă de acestea fiind considerată drept reciproc avantajoasă; soluţia nu este impusă de
mediator. Mediatorul nu judecă
părţile şi nu dă verdicte. Menirea lui este să faciliteze dialogul dintre părţi în urma căruia
acestea să genereze opţiuni în
vederea soluţionării divergenţelor existente. În cadrul unei proceduri judiciare, soluţia este impusă părţilor de către judecător.
În urma medierii conflictele
existente între părţi se sting şi se
creează condiţiile pentru preîntâmpinarea apariţiei altora noi,
deoarece pe tot parcursul medierii părţile comunică, pe când pe
timpul procedurii judiciare comunicarea nu există, iar la finalul
acesteia dispare definitiv, fiind
înlocuită de o stare conflictuală
şi mai accentuată, întrucât, spre
deosebire de mediere, în instanţă există învinşi şi învingători. În
concluzie, medierea este o cale de
rezolvare a conflictului pe când
soluţia judiciară rămâne o cale
de înfruntare.
Procedura de mediere poate
fi pornită rapid şi uşor, deoarece
detaliile de procedură în cazul
medierii sunt net avantajoase comparativ cu cele din cazul
procedurii judiciare:
Data şi ora la care are loc şedinţa de mediere sunt stabilite
de părţi împreună cu mediatorul, în funcţie de agenda acestora, iar şedinţele de mediere pot
fi reprogramate în cazul în care
părţile solicită acest lucru; în cadrul procedurii judiciare, termenele de judecată sunt stabilite
de instanţă.
Medierea şi şedinţele de mediere nu sunt limitate în timp, părţile putând să ajungă la o înţelegere şi după o singură şedinţă de
mediere. Medierile se pot solda şi
cu înţelegeri parţiale, situaţie în
care este posibilă, pentru definitivarea soluţionării conflictului,
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programarea unei alte şedinţe de
mediere la o dată ulterioară.
Medierea se desfăşoară în‑
tr‑un cadru privat şi este confi‑
denţială , astfel că problemele
părţilor nu ajung la cunoştinţa
altor persoane, întrucât la şedinţa de mediere este permisă
numai prezenţa părţilor şi a
persoanelor agreate de acestea, stresul emoţional ce apare
în orice situaţie de conflict este
mult redus, faţă de şedinţa de
judecată care este publică.
Medierea permite abordarea
conflictului în întregul său, pe
când calea judiciară răspunde
la una sau cel mult câteva întrebări, care pot fi doar partea vizibilă a unui conflict.
Din punct de vedere financiar, medierea este mai puţin
costisitoare decât procedura judiciară, deoarece cheltuielile
medierii includ doar onorariul
mediatorului (plătit în mod egal
de părţi) şi eventualele cheltuieli efectuate cu acordul părţilor
în interesul medierii. În cadrul
procedurii judiciare, cheltuielile
sunt mult mai mari şi privesc:
onorariile avocaţilor, ale experţilor, taxele de timbru, timbrul
judiciar etc., iar aceste cheltuieli
nu sunt fixe, ci pot fi majorate
pe parcursul procedurii în funcţie de complexitatea cauzei şi de
prelungirea duratei acesteia.
Demararea procedurii de
mediere nu împiedică accesul
la procedura judiciară, iar dacă
părţile nu reuşesc să îşi soluţioneze conflictul prin mediere, au
în continuare posibilitatea de a
se adresa instanţei de judecată.
Dacă părţile decid să recurgă la mediere după declanşarea
procedurii judiciare, judecarea
cauzei de către instanţă poate fi
suspendată la cererea părţilor,
în condiţiile prevăzute de art.
242 alin.1 pct.1 din Codul de
procedură civilă. Cursul termenului perimării este suspendat
pe durata desfăşurării procedurii de mediere, dar nu mai mult
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de 3 luni de la data semnării
contractului de mediere. Dacă
conflictul nu a fost soluţionat
prin mediere, cererea de repunere pe rol este scutită de taxa
judiciară de timbru;
În cazul în care conflictul a
fost soluţionat pe calea medierii, cauza se va repune pe rol, iar
instanţa va pronunţa, la cererea
părţilor, o hotărâre ce va reflecta înţelegerea părţilor; odată cu
pronunţarea hotărârii, instanţa
va dispune, la cererea părţii interesate, restituirea taxei judiciare de timbru plătite pentru
învestirea acesteia.
Contractul de mediere poate
fi denunţat în orice fază a procedurii de mediere, de oricare dintre părţile aflate în conflict, la
orice moment, cu condiţia înştiinţării, în scris, a celeilalte părţi
şi a mediatorului.
Dezavantajele medierii.
Unul dintre marile dezavantaje
îl reprezintă faptul că:
Medierea are un caracter voluntar, părţile au libertatea de a
se prezenta sau nu la mediator,
ele nu pot fi constrânse. Nicio
parte nu poate fi obligată de către
o altă persoană sau autoritate să
participe la procedura de mediere.
Fac excepţie de la acest principiu
situaţiile în care medierea este o
procedură obligatorie prevăzută
de legile speciale – de exemplu
Legea 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă.
Slaba cooperare a instanţe‑
lor. Instanţele nu cooperează cu
asociaţiile de mediatori sau cu
Consiliul de Mediere pentru a
putea fi degrevate de numărul
mare de cazuri aflate pe rol.
Nepromovarea profesiei. Profesia de mediator este relativ
nouă în Romănia, cu toate că ea
este folosită de foarte multe state europene cu mare succes. Statul este lipsit de voinţă în ceea ce
priveşte promovarea profesiei.
Neîncredere în procesul de
mediere. Foarte mulţi români
privesc această profesie cu
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scepticism şi datorită faptului
că nu au auzit până acum de
acest procedeu de rezolvare a
conflictelor şi datorită faptului
că „orice este nou nu este neapă‑
rat şi bun”.
Mentalităţi, tradiţii, cutume.
Sunt persoane care au mentalităţi
preconcepute şi nu se pot adapta
la schimbare, la noutate. Acele
persoane sunt conservatoare şi
respect tradiţia, consider că justiţia este tot în mâna instanţei.
Număr redus de formatori. Cu
toate că există câteva centre de
formare de mediatori şi că sunt
aproximativ un număr de 2000
de persoane care au calitatea de
mediator autorizat în baza legii,
există un număr foarte redus de
formatori, aproximativ 13 asociaţii sau societăţi comerciale.
Costuri suplimentare în caz
de nereuşită. Dacă părţile ajunse la mediator nu ajung la nici
o înţelegere, după mai multe
sesiuni de mediere, şi conflictul ajunge din nou în instanţă,
aceasta urmând a se pronunţa,
ele sunt obligate să achite onorariul mediatorului, vor suporta
deci cheltuieli în plus.
Ostilitatea profesiei libera‑
le. Foarte mulţi avocaţi, care nu
sunt mediatori privesc această
profesie cu antipatie, motivând că
ei nu vor mai avea de lucru. Dacă
toate cazurile din instanţe ajung
la mediatori, ceea ce este puţin
probabil, avocaţii nu vor mai avea
nici un rol în sala de tribunal.
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T

his paper presents the comparative effects of arbitration awards and
agreement of the mediation process, acts representing the finality of
arbitration or mediation procedure. The normative acts that regulate the
two institutions are the Fourth Book of the Civil Procedure Code, entitled “About
arbitration”, and Law no. 192/2006 on mediation and the profession of mediator.
These procedures are alternative ways of resolving conflicts and they come as a
complement of the existing possibilities of solving the disputes that may arise
between individuals. Mediation differs from arbitration in several aspects, such as
the trial procedure and the type of the act that ends it, which is different for each
legal institution. It is not to be forgotten, however, that mediation can be transposed
into a court decision or an arbitration award, which gives it the legitimacy and
corresponding attributes. Although there are several differences between mediation
and arbitration, they also have converging points, starting with the fact that both
are alternative ways of solving conflicts and continuing with the use in settling
cross‑border disputes in the international law area.
Key words: mediation, arbitration, awards, agreement, differences, similarities,
conflicts, amiably.

Medierea şi arbitrajul.
Aspecte generale
Medierea este o procedură
voluntară prin care o persoană
specializată denumită mediator ajută părţile unui conflict
să transforme o dispută într‑o
înţelegere.
Potrivit Dicţionarului Explicativ al Limbii Române, ”a media” înseamnă ”a mijloci o înţelegere între două sau mai multe
părţi adverse, a face demersuri
oficiale pentru a preveni sau
a pune capăt ostilităţilor între
două sau mai multe state”. Explicarea termenului de mediere
confirmă şi apartenenţa acestuia la dreptul internaţional

public[1], medierea fiind definită în accepţiunea juridică drept
intervenţia unei puteri neutre
între două naţiuni în conflict cu
scopul de a aduce pacea.
Aşadar, putem identifica
chiar de la început, din natura
definiţiei, asemănări importante dintre arbitraj şi mediere.
Pe lângă faptul că ambele reprezintă mijloace alternative de
[1]
În dreptul internaţional public
medierea a fost utilizată încă din cele
mai vechi timpuri. Potrivit art. 33 din
Carta ONU, ”părţile la orice diferend a
cărui prelungire ar putea pune în primejdie menţinerea păcii şi securităţii
internaţionale trebuie să caute să‑l rezolve, înainte de toate, prin tratative,
anchetă, mediere, conciliere, arbitraj,
pe cale judiciară, recurgere la organizaţii sau acorduri regionale sau prin alte
mijloace paşnice, la alegerea lor”.

soluţionare a disputelor, care
creează soluţii la diferende fără
implicarea justiţiei statale, cele
două sunt predominant utilizate
în dreptul internaţional, acest
lucru neexcluzând însă apelarea
la ele şi pentru litigiile din dreptul intern. Însă trebuie nuanţată această asemănare, căci în
cazul arbitrajului se poate vorbi
doar despre dreptul internaţional privat, în timp ce medierea
poate fi aplicată şi litigiilor din
dreptul intenaţional public, şi,
mai mult, chiar şi pentru dreptul penal[2].

[2]
În dreptul român, în situaţiile care
permit încetarea umăririi penale sau a
procesului penal prin împăcarea părţilor sau prin retragerea plângerii penale sau, în genere, în situaţiile în care
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Autoarea Michel Guillaume‑ Hofnung[3] subliniază forţa medierii care vine din însăşi
absenţa puterii. Referindu‑se la
medierea ministrului norvegian
Jhon Holst în conflictul dintre
israelieni şi palestinieni în 1993,
aceasta concluzionează că ”medierea a reuşit acolo unde marile puteri eşuaseră prin forţa paradoxală a absenţei puterilor”.
În România medierea este reglementată prin Legea 192/2006
privind medierea şi organizarea
profesiei de mediator. Potrivit art. 1, medierea reprezintă o modalitate de soluţionare
a conflictelor pe cale amiabilă
cu ajutorul unei terţe persoane
specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate,
imparţialitate, confidenţialitate
şi având liberul consimţământ
al părţilor. Directiva 2008/52/
CR a Parlamentului European
şi a Consiliului din 21 mai 2008
privind anumite aspecte ale
medierii în materie civilă şi comercială prevede în art. 3 (a) că
”medierea înseamnă un proces
structurat, indiferent cum este
denumit sau cum se face referire la acesta, în care două sau
mai multe părţi într‑un litigiu
încearcă, din proprie iniţiativă,
să ajungă la un acord privind
soluţionarea litigiului dintre
ele, cu asistenţa unui mediator.
Acest proces poate fi iniţiat de
către părţi, recomandat sasu
impus de instanţă sau prevăzut
de dreptul unui stat membru”.
Medierea şi arbitrajul sunt
noţiuni ce prezintă multiple
elemente comune, unul dintre
ele fiind caracterul voluntar,
contractual al celor două. Nici
arbitrajul şi nici medierea nu
pot fi concepute în absenţa unui
acord de voinţă al părţilor, acord
urmărirea penală începe la plângerea
prealabilă a persoanei vătămate.
[3]
 ����������������������������������
La mediation, Depot legal, 1” edition, 1995, Reimpression de la 4’ edition
mise a jour, 2007, novembre.
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ce vizează optarea pentru una
dintre aceste două modalităţi,
indiferent dacă acesta a fost exprimat odată cu încheierea contractului comercial sau ulterior.
De asemenea, ambele forme de
soluţionare a litigiilor presupun
intervenţia unui terţ neutru şi
imparţial ‑  arbitru, respectiv
mediator.
În legătură cu momentul în
care cele două pot interveni, nu
se înregistrează diferenţe, căci
art. 242 al. 1 Cod procedură civilă instituie posibilitatea suspendării cauzei în faţa instanţei statale la cererea ambelor
părţi, motivul putându‑se referi
şi la decizia acestora de a încerca soluţionarea litigiului pe
calea medierii sau arbitrajului.
Aşadar, părţile pot opta pentru
unul dintre cele două mijloace
atât înainte de sesizarea instanţei de judecată, cât şi după acest
moment, iar procedurile după
care se desfăşoară acestea sunt
prestabilite.
Totuşi, se pot stabili şi diferenţe între arbitraj şi mediere,
ca de exemplu faptul că, în urma
pronunţării unei soluţii de către
arbitru, aceasta devine obligatorie pentru părţi, în timp ce mediatorul nu poate decât cel mult
să propună o rezolvare a conflictului, în niciun caz nu are posibilitatea de a o impune părţilor.
De menţionat este faptul că
medierea nu este o cale jurisdicţională de tranşare a litigiilor,
aşa încât terţul mediator nu deţine iuris dictio, şi cu atât mai
mult imperium. El nu face decât
să încerce să apropie părţile, să
le creeze un cadru propice pentru
comunicare, pentru ca la final, în
urma discuţiilor care devin din
ce în ce mai familiare, acestea să
cadă de acord pentru semnarea
unei înţelegeri, pe care, de fapt,
tot ele o stabilesc. Este vorba
despre acordul de mediere, care
reprezintă o învoială a părţilor,
reciproc avantajoasă, ai cărei
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termeni sunt stabiliţi chiar de
către ele.
Medierea, ca şi arbitrajul,
presupune reguli procedurale
fixate de lege, de părţi sau de instituţiile care organizează astfel
de proceduri, şi excelează prin
supleţe şi convenţionalism[4],
căci convenţia ce consacră rezultatul pozitiv al medierii nu are
autoritate de lucru judecat.
După efectele produse de clauzele de mediere şi cele de arbitraj, trebuie să distingem între
cele două modalităţi de soluţionare a conflictelor, căci în timp
ce clauza de arbitraj implică
necompetenţa instanţei judecătoreşti de drept comun, sustrăgând litigiul de la tranşare de
către aceasta, clauza de mediere nu poate implica o asemenea
necompetenţă, în primul rând
datorită faptului că medierea
nu are calitatea de jurisdicţie.
Totodată, o clauză de mediere
nu poate fi redactată cu încălcarea, într‑un sistem local sau
internaţional, a unei dispoziţii
imperative.
Am menţionat în capitolul
privitor la arbitraj că litigiile ce
pot fi deduse spre soluţionare
acestuia sunt cele patrimoniale,
drepturi cu privire la cale părţile pot tranzacţiona. Dar medierea are un domeniu de aplicare
mai larg, implicând şi litigiile
de natură nepatrimonială. Finalizându‑se prin încheierea unei
convenţii, părţile pot dispune
prin aceasta orice doresc, căci
Codul civil nu limitează această
posibilitate.
Medierea poate fi caracterizată pe baza a două elemente
esenţiale: interpunerea unui terţ
fără putere decizională şi libera
negociere dintre părţi pentru a
soluţiona litigiul lor[5]. Media[4]
Angelica Roşu, Medierea ‑ mijloc
alternativ de soluţionare a litigiilor co‑
merciale internaţionale, Ed. Universul
Juridic, Bucureşti, 2010, p. 174.
[5]
idem, p. 183.
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torul nu poate propune părţilor
o formulă de acord, ci singura
lui menire este de a crea cadrul
necesar pentru a se ajunge la
aceasta.
Procedura medierii nu poate
debuta în lipsa unei cereri scrise
formulată de partea interesată
de a apela la o atare procedură
şi adresată instituţiei/persoanei
care oferă astfel de servicii. Este
vorba fie despre o clauză inserată în contractul dintre părţi, fie
de o înţelegere separată sau de
semnarea propriu‑zisă a cererii
de către ambele părţi. Ele sunt
libere a alege modalitatea de
desfăşurare a medierii, cu excepţia situaţiei în care au ales
să aplice regulamentul unei instituţii specializate.
În urma şedinţelor de mediere, desfăşurate fie între mediator
şi părţi, fie separat, între mediator şi fiecare parte, procedura se
poate finaliza cu un succes, sau,
dimpotrivă, cu un eşec. Eşecul,
prevede legea, trebuie şi el constatat într‑un proces‑verbal care
se semnează de către părţi, personal sau prin reprezentant, şi
de mediator.
Însă ce interesează prezenta
lucrare este succesul medierii,
acordul prin care se consemnează învoiala părţilor. Acesta
trebuie, preferabil[6], să îmbrace forma scrisă, cu semnătura
ambelor părţi, având forţa unui
contract[7] sub semnătură privată[8]. Chiar dacă nu a putut fi
definită natura juridică a acestui contract, el produce efectele
juridice unui contract de drept
comun, neexecutarea lui putând fi sancţionată judiciar prin
[6]
 ������������������������������������
În majoritatea legislaţiilor, în materie comercială, se poate utiliza orice
mijloc de probă.
[7]
Art. 969 şi 970 Cod civil.
[8]
 ���������������������������������
Potrivit art. 1176 Cod civil, actul sub semnătură privată recunoscut
de partea căreia i se opune are efectul
unui act autentic între părţile aflate în
conflict şi între cei care reprezintă drepturile lor.
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obligarea părţii la despăgubiri
pentru prejudiciul cauzat.
Însă ”a aprecia valoarea acordului doar prin prisma dreptului
comun al contractelor înseamnă
a‑i acorda acestuia o forţă de
constrângere insuficientă, dacă
executarea nu este benevolă”[9].
Pentru aceasta, în literatura de
specialitate s‑a conchis că există
posibilitatea înscrierii înţelegerii dintre părţi într‑o hotărâre
judecătorească, hotărâre de expedient sau tranzacţie.
În acest sens, art. 720 al. 7
Cod procedură civilă prevede
că ”în cursul judecăţii asupra
fondului procesului, instanţa va
stărui pentru soluţionarea lui,
în tot sau în parte, prin înţelegerea părţilor. Înţelegerea se
constată printr‑o hotărâre irevocabilă şi executorie”. Este vorba, aşadar, despre intervenirea
unui acord de mediere în paralel
cu desfăşurarea unui proces la
instanţa statală, având acelaşi
obiect şi, bineînţeles, aceleaşi
părţi. Faptul că învoiala poate
fi recunoscută printr‑o hotărâre
judecătorească, îi conferă forţa
juridică a acesteia, cu toate consecinţele ce decurg de aici (forţa
probantă, autoritatea lucrului
judecat, forţa executorie etc.). În
doctrină[10] se susţine că hotărârea despre care se face vorbire
poate fi atacată, dar numai cu
recurs. Acelaşi lucru este statuat şi în practică, de exemplu
de Sentinţa civilă nr. 886/1996 a
Judecătoriei Mediaş.
Totodată, dacă acordul intervine în paralel cu sesizarea unui
tribunal arbitral pentru soluţionarea aceluiaşi litigiu, arbitrul
poate pronunţa o hotărâre de
expedient care să consacre înţelegerea părţilor, de asemeni, cu
toate consecinţele juridice care
decurg de aici.
[9]
H. J. Nougein, Guide pratique de
l’arbitrage commerciale, Paris, 2009.
[10]
 ������������������������������
M. Tăbârcă, Ghe. Buta, B. Diamant, V. Luncean etc.
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O ultimă situaţie ar include
încheierea unei tranzacţii care
să constate învoiala, acest lucru
fiind mai avantajos deoarece natura juridică a acesteia este definită în legislaţie, existând prevederi care să o reglementeze.
În ceea ce priveşte efectele,
opozabilitatea faţă de terţi
nu este o trăsătură a acordului
de mediere, căci, având natura
juridică a unui contract, acesta
este lipsit de posibilitatea de a
opune terţilor drepturile şi obligaţiile dobândite prin cuprinsul
lui. Dacă totuşi obiectul contractului îl constituie un imobil
sau o garanţie, înscrierea acestuia în Cartea Funciară sau la
Arhiva Naţională de Garanţii
Reale Mobiliare poate conferi
opozabilitate.
Privitor la intervertirea
prescripţiei, nu poate fi pusă în
cazul medierii o asemenea problemă, căci termenul prescripţiei dreptului la acţiune curge în
continuare dacă acordul a luat
naştere mai înainte de a fi sesizată instanţa de judecată. Dacă
părţile s‑au înţeles în timpul judecăţii şi au consfinţit aceasta
prntr‑o hotărâre ”irevocabilă şi
executorie” sau printr‑o hotărâre de expedient, prescripţia
se transformă într‑una pentru
executarea acesteia, întocmai
ca în cazul hotărârilor judecătoreşti de drept comun sau a celor
arbitrale.
Aceeaşi distincţie se impune
şi pentru efectul dezînvestirii,
în cazul intervenirii unui acord
mai înainte de sesizarea instanţei problema dezînvestirii neavând cum să existe, în timp ce
înscrierea învoielii în hotărârea
judecătorească sau de expedient
dezînvesteşte instanţa/tribunalul arbitral, litigiul considerându‑se finalizat.
Cu privire la autoritatea de
lucru judecat, având în vedere
natura medierii ca nefiind o procedură jurisdicţională, ea este
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lipsită cu desăvârşire de o asemenea putere a lucrului judecat,
căci prin mediere nu se face o judecată. Acordul nu are, deci, forţa probantă a unui lucru tranşat
de instanţă sau tribunal arbitral, dar poate căpăta valoare
de act autentic prin înfăţişarea
părţilor la notar în acest scop.
Totuşi, consemnarea înţelegerii
în hotărârea judecătorească sau
în cea de expedient are autoritatea de lucru judecat specifică
acestor tipuri de sentinţe.
Acordul de mediere poate
produce efecte declarative
sau constitutive, după caz.
Executarea acordului de
mediere este un aspect discutat
în doctrină, chiar dacă această
problemă s‑ar putea considera ca lipsită de substanţă, câtă
vreme părţile la un litigiu soluţionat amiabil ar trebui logic
să execute contractul benevol,
şi deci, măsurile de precauţie
suplimentare ar deveni inutile. Cu toate acestea, numeroşi
practicieni au subliniat că procedura medierii ar fi mai atrăgătoare dacă acordul rezultat
la finalizare ar beneficia de un
regim de executare accelerată
sau ar fi asimilat unei sentinţe
arbitrale[11]. Această problemă,
însă, este lăsată spre rezolvare
legislaţiilor naţionale.
Legea model UNCITRAL
privind concilierea comercială
internaţională prevede în art.
14 că ”dacă părţile ajung la un
acord cu privire la litigiul lor,
acest acord este obligatoriu pentru părţi şi este susceptibil de
executare”.”Statele pot, dacă
optează pentru forţa executorie
a unui acord născut din conciliere, să prevadă modalităţile de
executare a acestuia sau să facă
trimitere la alte dispoziţii reglementând o astfel de executare”.
[11]
Angelica Roşu, Medierea ‑ mijloc
alternativ de soluţionare a litigiilor co‑
merciale internaţionale, Ed. Universul
Juridic, Bucureşti, 2010, p. 311.
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În dreptul român, în vederea
conferirii unei forţe juridice superioare a acordului rezultat
din mediere, părţile pot opta
pentru autentificarea de către
notarul public sau încuviinţarea
înţelegerii de către instanţa de
judecată (art. 59 din Legea nr.
192/2006[12]). Sunt executorii în
acest fel doar actele care constată o creanţă certă şi lichidă, deci
cele prin care au fost asumate
alte obligaţii nu mai au acest
caracter.

Puterea executorie a
acordului de mediere
şi puterea executorie a
sentinţelor arbitrale
Aşa cum tocmai am precizat,
singura modalitate de a executa acordul de mediere este
reglementată de art. 59 din legea medierii, anume conferirea
naturii de act autentic la notar
sau încuviinţarea înţelegerii de
către instanţa de judecată sau
tribunalul arbitral. Sentinţa
arbitrală, pe de altă parte, are
forţa executorie unei hotărâri
judecătoreşti dacă este învestită
cu formulă executorie.
Este de observat, aşadar,
faptul că învestirea cu formulă
executorie poate fi înfăptuită
doar în cazul arbitrajului, conferindu‑i posibilitatea executării
silite. Însă dacă părţile ajung la
o convenţie în urma procedurii
medierii, în timpul unei judecăţi, hotărârea pronunţată de
instanţă are acelaşi regim juridic cu cea arbitrală, sau, chiar
mai mult, este cu desăvârşire
[12]
Prin autentificarea în faţa unui
notar a înţelegerii părţilor, actul dobândeşte dată certă şi este titlu executoriu
în ceea ce priveşte obligaţiile scadente
(art. 66 din Legea nr. 36/1995). Prin încuviinţarea de către instanţă, înţelegerea părţilor este cuprinsă în hotărârea
de expedient, constituind act autentic,
cu dată certă, şi devenind titlu executoriu.
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identică din punctul de vedere
al executării dacă este pronunţată de un tribunal arbitral.
Medierea are o natură juridică sensibilă deoarece legislaţia
nu o sprijină prea mult, neexistând suficiente reglementări în
materie, pe de o parte, iar pe
de alta, nu i se conferă o caracterizare clară şi cu mai multă
autoritate, de aici plecând şi insecuritatea executării acordului
rezultant.

Forţa probatorie a
acordului de mediere
şi forţa probatorie a
sentinţelor arbitrale
S‑a conchis că sentinţa arbitrală nu are natura unui act autentic, la fel cum nici acordul de
mediere nu are această natură
dacă nu este dus spre autentificare unui notar. Aşadar, cele
două se aseamănă din punct de
vedere al forţei probante. Acordul de mediere este un contract
sub semnătură privată, deci are
natura juridică specifică unei
astfel de convenţii. După cum
am mai menţionat, dacă partea
căreia i se opune îl recunoaşte, acesta are valoare de act
autentic între părţile aflate în
conflict.

Autoritatea de lucru
judecat
Medierea nu poate crea, prin
sine, o hotărâre cu putere de lucru judecat. În primul rând, medierea nu generează hotărâri,
ci acorduri, convenţii încheiate între părţi ale căror clauze
chiar ele le stabilesc. În al doilea
rând, medierea nu este o jurisdicţie, ea nu exclude judecarea
litigiului de către o instanţă de
judecată sau tribunal arbitral,
nu sustrage litigiul de la soluţionare niciunei jurisdicţii, fie ea
arbitrală sau statală. Este de

16
prisos, aşadar, a se vorbi de o
autoritate de lucru judecat, când
însăşi baza acestuia nu există,
adică judecata.
Se poate vorbi despre puterea
lucrului judecat doar în situaţia
înserării înţelegerii părţilor în
cuprinsul unei hotărâri judecătoreşti sau arbitrale, în situaţia
în care cauza se afla pe rol spre
judecare la instanţa statală sau
tribunalul arbitral. În asemenea
situaţii, sentinţele pronunţate
dobândesc putere de lucru judecat. Aici este şi singurul aspect
unde medierea şi arbitrajul se
pot intersecta, căci tribunalul
arbitral este îndrituit a emite
hotărâri ce consfinţesc înţelegerile rezultate din aplicarea procedurii medierii.

Căile de atac
Sub aspectul căilor de atac
admisibile, se poate susţine
faptul că acordul de mediere şi
sentinţa arbitrală se aseamănă,
căci niciuna nu poate fi atacată.
Pentru mediere este, oricum, inadmisibilă aplicarea vreunei căi
de atac prevăzute de lege, atât
timp cât acordul rezultat este
doar un contract, iar nu o hotărâre. Arbitrajul, recunoaşte posibilitatea desfiinţării sentinţei
pronunţate, dar nu printr‑o cale
de atac propriu‑zisă, ci printr‑o
modalitate specifică, acţiunea în
anulare.
De menţionat, totuşi, este
faptul că în doctrină se consideră
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admisibilă atacarea hotărârii
pronunţate de instanţă prin
care se încuviinţează înţelegerea părţilor rezultată prin mediere prin intermediul recursului,
cale de atac a dreptului comun.
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3. Decizia nr. 1031/ 26.03.2009
a Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie, Secţia Comercială
4. Legea nr. 192/2006 privind
medierea
5. Sentinţa civilă nr. 886/1996 a
Judecătoriei Mediaş q

Dezbateri Social Economice
nr. 1/2012

MEDIERE

17

Ask what you wish and let the other
make your wish come true!
Mediator, Andreiana‑Ioana Mălureanu
Andreiana‑Ioana Mălureanu – Mediator Office

T

he mediation perspective, irrespective of the field of activity, depicted in
the following lines under the title: “Ask what you wish and let the other
make your wish come true!” – is the most eligible formula to promote the
mediation process. An authentic, natural process, an elegant method to solve
conflicts, mediation has become a necessity.
Key words: eligible, necessity, request, perspective, gain, reputation, feedback,
success.

Ask what you wish and let
the other make your wish come
true! – this is the most eligible
formula to promote the mediation process. In fact, why would
mediation need to be promoted?
Currently, mediation is a necessity. There is a request for mediation! There is a request at the
level of each individual who has
something to settle with another and who wants to let loose the
burden of his soul, the burden
of being sad. Things should be
simple (for instance: it is exactly
how the Christians do, striving to meet with the purpose of
making peace, at times preceding great religious holidays).
Without to many introductory
words, this would be the media‑
tion perspective. An authentic,
natural process. This entails the
following legitimate question:
what is the role of the mediator, if things are so simple? The
mediator eases communication/
peacemaking, helps each side
involved “to look through the
other person’s window”, with
ease and absolutely legally, in
other words, to understand the
other person’s point of view, in
the context of a climate of trust

which is established from the
very first meeting. The information meeting, free, during which
the sides involved are introduced
to each other, takes part in presenting the entire procedure and
the multiple advantages, and
therefore they may choose of not
mediation as a solution for their
problems.
So far, so good, only good
news! And yet, we are still facing
the following issue: whether the
mediation option will turn out to
be successful, this elegant method to solve conflicts, extremely
simple and profitable (it is economically advantageous for all
sides involved), moral and private (as it guarantees confidentiality/privacy). One more thing
may be added in this context: we
like to win – and this thing is ensured by embracing this method
which is based on the win‑to‑win
formula – the basic foundation
for successful business; we care
about our image and reputa‑
tion – therefore we avoid being
labeled as trial‑freaks and especially “we avoid making a spectacle out of ourselves, in public”;
we want to have full control over
the final result.

Yes, we can have the control!
Soon, more and more people will
understand that only through
mediation we can control, as
side involved, absolutely legally, the result of a process – the
result of the mediation process;
we want and we may obtain in‑
stant feed‑back and this is not
a small thing in world which is
consumed by fears, hidden anxieties, insecurities, expectations
and time…crises.
To conclude, mediation will
be successful! Under these circumstances, we have to have a
generous offer, by which, we may
deal with the request for mediators on the market (otherwise,
we will be overwhelmed). With
the hope that we will increase
the level of expectations of those
who are interested in asking for
us, we are still addressing the
following question, what made
us choose this pioneer path?
Could this be an older, ancient
wish of ours, deeply rooted into
our human being, to regain our
serenity, balance and authenticity by understanding and supporting our fellows… q
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Medierea ‑ metodă de elecţiune
pentru rezolvarea conflictelor din
domeniul medical
Tudor Vasile MAFTEI GOLOPENŢIA
Mediator, Asociaţia Europeană a Mediatorilor

C

onflict is necessary and natural part of life. It can be dangerous, but used
creatively lead to opportunities. Conflict resolution depends largely on their
awareness. Often, conflicts between people are resolved relatively easily,
possibly through a discussion more or less contradictory. In other cases, however,
things take an unfavorable turn, conflict worsens, climb and reach the stage where
spontaneous reconciliation is not possible. In addition to justice, fortunately, there
are other methods of conflict resolution: negotiation, facilitation, conciliation,
arbitration and mediation. Of all these methods, one that has the most advantages
is mediation so that we present in detail.
Key words: mediation, conflict, people, reconciliation, opportunities.

Conflictul este o parte necesară și firească a vieții. El poate
fi periculos, dar, folosit în mod
creativ conduce la oportunități.
Rezolvarea conflictelor depinde
în mare măsură de conştientizarea lor.
Ce este conflictul? Prezent
dintotdeauna, atât în lumea anorganică cât și în lumea vie, antagonismele reprezintă chiar o
condiție a existenței. Omenirea,
încă de la apariția ei a fost expusă unor stări conflictuale: cu mediul de viață, cu alte viețuitoare,
cu semenii. De multe ori, aceste
stări conflictuale generează progresul. Alteori, însă, ne amărăsc
viața. In cele ce urmează ne vom
referi tocmai la aceste aspecte,
insistând asupra căilor alternative de rezolvare în beneficiul
nostru.
Referindu‑ne la persoane,
conflictul însumează toate stările noastre afective negative:
agresiune, opoziție, dezacord,
antagonism, neliniște, ostilitate.

Este o stare de tensiune care
apare când doua sau mai multe
probleme importante se suprapun sau când doua sau mai multe părți consideră interesele lor
incompatibile, exprima atitudini ostile sau întreprind acțiuni
care afectează abilitatea celorlalte părți in a‑si urmări propriile interese.
Cum se pot rezolva conflictele? De foarte multe ori,
conflictele dintre persoane se
rezolvă relativ simplu, eventual
printr‑o discuție mai mult sau
mai puțin contradictorie. În alte
cazuri, însă, lucrurile iau o întorsătură nefavorabilă, conflictul se agravează, escaladează
și ajunge la stadii în care reconcilierea spontană nu mai este
posibilă. Situația se complică și
mai mult în momentul în care
în conflict intervin și alte părți.
De foarte multe ori, în această
fază, conflictul nu mai poate fi
rezolvat decât în justiție, soluție

care are mai multe dezavantaje
decât avantaje.
În afară de justiție, din fericire, există și alte metode de
rezolvare a conflictelor: negocierea, facilitarea, concilierea,
arbitrajul si medierea. Dintre
toate aceste metode, cea care
are cele mai multe avantaje este
medierea așa că o vom prezenta
în amănunt.
Despre mediere s‑a vorbit
destul de mult in ultima vreme, însă, sigur nu s‑a vorbit
atât cat trebuia, deoarece medierea este una din cele mai
simple si mai de succes metode
de rezolvare a conflictelor, fiind
un proces structurat si practic,
cu caracter informal, voluntar
si confidențial, în care a treia
parte (mediatorul) acceptata,
imparțială si neutră, fără putere autoritara în luarea deciziei
finale, asista părţile aflate în
disputa, în cadrul unei întâlniri
față în față.
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Scopul principal al medierii
este ca părţile sa ajungă, într‑un timp scurt, optim, la un
acord acceptat în beneficiul ambelor părți. În mediere, soluţia
care rezolvă disputa este decisă de părți, aceasta fiind de tip
câștig‑câștig.
Trebuie observat, în primul
rând, că mediatorul nu trebuie
confundat cu arbitrul! Arbitrul
ia cunoștință de situația conflictuală și dă el însuși o soluție
pe care părțile au obligația să o
respecte. Într‑o astfel de situație
se află, de exemplu, un șef ierarhic aflat în situația de a rezolva
un conflict între doi angajați;
el va analiza faptele (mai mult
sau mai puțin obiectiv) și va
da o soluție pe care părțile vor
trebui să o accepte. De cele mai
multe ori una dintre părți va fi
nemulțumită (uneori ambele
părți).
Medierea se bazează pe cu
totul alte principii și mai ales
pe facilitarea contactului direct
între părțile în conflict.
Cel mai important aspect în
rezolvarea unui conflict este comunicarea; comunicarea defectuoasă intre părţile în conflict
‑  poate fi însăşi cauza apariției
conflictului ori escaladarea lui
(dacă rădăcinile sale sunt altele decât comunicarea deficitara
dintre părți). Medierea propune
o a treia parte ‑  neutră conflictului ‑  care sa intermedieze comunicarea dar și să procedeze la
reflectarea conflictului reciproc
între părți ‑  astfel că fiecare să
înțeleagă exact disputa conform
propriilor sisteme de valori.
Condiția este ca părţile în
conflict să accepte mediatorii.
Mediatorul nu este judecător și
nu propune soluţii părților; dacă
acestea prin mediere se clarifică
asupra pozițiilor și conflictul se
aplanează ‑ ori se încheie ‑ negocierea dispare.
Medierea este o procedură
care trebuie să respecte anumite
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reguli. Totuşi, deşi în diferite
ţări există asociaţii profesionale de profil, nu putem spune că
au fost stabilite nişte principii
ferme de conduită. Fiecare astfel de societăţi au elaborat propriile recomandări de conduită.
Multe dintre aceste recomandări sunt comune şi pot alcătui
un adevărat cod de conduită al
mediatorului:
ü ���������������������������
Obligaţia de a informa participanţii asupra procesului
medierii
ü Mediatorul trebuie să adopte
o poziţie neutră faţă de toate părţile implicate, evitând
orice potenţial conflict de
interese
ü ����������������������������
Mediatorul trebuie să conducă medierea într‑o manieră
imparţială
ü În limitele reglementărilor
legale, orice informaţie aflată
de mediator trebuie considerată confidenţială
ü Mediatorii nu pot oferi avize
legale, dar îi pot îndruma pe
participanţi către sursele cele
mai potrivite pentru a obţine
orice aviz le este necesar
ü ������������������������������
Mediatorii trebuie să acţioneze numai în domeniile pentru
care au expertiza necesară
câştigată prin propria experienţă sau prin instruire.
De obicei, părțile în conflict
au o orientare competitivă de genul “câștig‑pierdere”: ei cred că
reușesc atunci când partea opusă este nemulțumită de rezultat
sau cred că au eșec atunci când
partea opusă este mulțumită de
rezultate. Mediatorii au ca scop
înlocuirea acestei orientări într‑una de tipul “câștig‑câștig”.
Astfel de conflicte depind adesea de felul în care oamenii își
comunică ceea ce simt unii față
de alții. Dacă tu crezi că cealaltă
persoană este bine intenționată,
atunci este probabil ca tu să‑i
împărtășești nevoile și temerile tale. Dacă acea încredere nu
există, te poți teme să te deschizi
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în fața celuilalt pentru a nu‑i
oferi informații pe care ea să le
poată folosi împotriva ta. Când
cele doua părți nu au încredere
una în cealaltă și comunică neproductiv, atunci este bine să
apelăm la un mediator. Când
părțile cad de acord pentru a comunica direct, fără intermediar,
ele își propun să nu piardă.
Mediatorul face celor doi adversari mai multe propuneri de
rezolvare a conflictului, iar ultima ofertă, rezultată în urma
unei analize comune a faptelor
și consecințelor îi motivează pe
cei în conflict să accepte o soluție
reciproc avantajoasă. Pare greu
de crezut că, de cele mai multe
ori, o situație conflictuală poate
fi rezolvată în așa fel încât ambele părți să fie în câștig. Nici‑o autoritate nu va putea da o soluție
tot așa de rezonabilă ca atunci
când fiecare parte, eliberată de
propriile temeri și prejudecăți,
ar găsi‑o privind faptele prin
ochii celeilalte.
Cel mai important atu al medierii în fața tuturor celorlalte
metode de rezolvare a conflictelor este că medierea costă și
durează mult mai puțin. Spre
deosebire de procesele în fata
instanțelor, care sunt publice, medierea se desfășoară în
condiții de confidențialitate, cu
respectarea drepturilor referitoare la viața privată. Mediatorul are obligația de a păstra
secretul chiar și față de experții
pe care îi angajează în diferite
cauze.
Medierea presupune mai
puține riscuri. Accentul nu cade
pe aspectele juridice ale litigiului, ci se urmărește ca părţile, prin discuții și negocieri în
prezența mediatorului, să ajungă la o soluţie de compromis
acceptată de fiecare parte si,
bineînțeles, în deplin acord cu
legile.
Rezolvarea clasică a litigiilor, în care o parte pierde și alta
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câștigă, s‑a dovedit a nu fi soluţia cea mai bună. De obicei, în
conflictele violente, toată lumea
pierde. Costurile generate de
aceste litigii în fața instanțelor
de judecată pot fi atât de mari
încât ambele părți ar fi ieșit
mai bine dacă ar fi ajuns la un
compromis.
Din cauza rigidității și încetinelii proceselor de judecată
în fața instanțelor de drept comun, s‑a început căutarea altor modalități de soluţionare a
conflictelor. Procedura judiciară
clasică este lentă și costisitoare.
De cele mai multe ori procedurile sunt îngreunate de chichițele
avocățești de procedură, acestea ascunzând uneori adevărul
și spiritul dreptății. În plus,
justiția tradițională are serioase
probleme de imagine și intervale
mari între ședințele de judecată
care prelungesc stresul și favorizează escaladarea conflictului
inițial.
Medierea
este
prima
soluție de aleasă în cazurile de malpraxis. Formularea
unei acuzații de malpraxis sau
de altă natură împotriva unui
medic, cadru medical sau chiar
personal
administrativ
din
unitățile medicale a devenit un
fapt foarte des întâlnit în ultimul timp.
O astfel de întâmplare este deosebit de stresantă pentru cel în
cauză. Implicarea emoțională inevitabilă și lipsa unei experiențe
în acest domeniu îi pun pe cei în
cauză într‑o situație de inferioritate, agravează lucrurile și îi
determină să facă greșeli foarte
greu de corectat ulterior.
În mod obișnuit, în astfel de
situații se ajunge la două variante de rezolvare:
ü �������������������������
Anchetarea cazului de către organismele profesionale
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(Colegiul medicilor, Ordinul
Asistentelor etc.) care iau o
decizie și adesea vor aplica o
sancțiune.
ü Tribunalul. În acest caz se
pierde foarte mult timp, se
cheltuiește foarte mult. Cei
acuzați vor fi foarte stresați,
vor ajunge în public foarte
multe informații adevărate
sau false despre persoana
în cauză, care îi pot știrbi
reputația. Imediat află presa,
iar comentatorii de ocazie se
grăbesc să își dea cu părerea.
Indiferent de verdict, atât activitatea profesională cât și
viața personală vor avea de
suferit.
O altă problemă, va apărea
și datorita asigurării de malpraxis, care, în cazul unei hotărâri
judecătorești de despăgubire a
reclamantului, este posibil să
nu acopere toată suma pe care
instanța a hotărât‑o. În cazul
unei medieri, acest lucru poate
fi evitat, o negociere a sumei ce
poate fi dată drept despăgubire,
poate exista (daca este cazul se
poate cere si acordul societății de
asigurare, care poate chiar ajuta
la stabilirea unui anumit prag),
astfe că o mare importanță o are
includerea in polița de asigurare de malpraxis a unei clauze ce
stipulează și posibilitatea medierii în cazul conflictelor.
În Europa există din ce in ce
mai multe astfel de cazuri în care
clinicile, spitalele sau cabinetele
private apelează la un mediator
pentru rezolvarea litigiilor de
malpraxis. Medierea nu numai
că poate rezolva acest litigiu
mai repede, mai ușor și mult mai
ieftin decât în cazul apelării la
instanțe, însă prin această metodă se evită și publicitatea negativă care se formează în jurul
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acestui gen de conflicte, publicitate care poate avea efecte nedorite pe termen scurt și lung
asupra medicului, asistentelor,
clinicii, cabinetului sau spitalului. Părțile pot sta față în față în
cadrul unui proces de mediere,
lucru care, în cazul unui proces
în instanță este greu de crezut
că se va întâmpla. Astfel ele vor
putea să‑și exprime problemele
într‑un mod civilizat, controlat
de mediator și, în primul rând
intr‑un cadru închis, fără a exista pericolul expunerii acestora
in public.
În instituțiile spitalicești există şi multe alte conflicte în afara
celor provenite din malpraxis.
Conflicte mocnite, între asistente și medici, între conducerea
instituțiilor și asistente, între
conducerea instituțiilor și medici, sau între asistente. Aceste
conflicte, deschise sau mocnite
pot avea rezultate distructive,
ele putând cauza prin degenerarea lor cazuri de malpraxis,
iar suprasolicitarea existentă în
spitale este unul dintre motivele
datorită cărora pornesc o mare
parte din aceste cazuri.
Este știut faptul că viața în
spitale nu este ușoară, suprasolicitarea fiind la ordinea zilei.
știut fiind faptul ca in spitale,
factorul de stres este printre cele
mai ridicate, pericolul apariției
unor conflicte fiind și el deosebit
de ridicat. Atunci când mai există și un conflict latent, rezultatul poate fi unul distructiv, dar
toate aceste conflicte, pot fi rezolvate cu ajutorul medierii, iar
într‑o unitate în care conflictele
sunt în mare parte rezolvate, și
munca este mai ușoara.
Nu trebuie sa se aștepte degenerarea conflictelor, este posibil
ca atunci să fie foarte târziu. q
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Implicaţii economice şi sociale ale
medierii în procesul penal
Sorin‑Alexandru VERNEA
Auditor de justiţie
Institutul Naţional al Magistraturii

T

he main objective of this paper is to identify the economic and social
implications of mediation in criminal cases and analyse the conditions of
an effective applicability of this procedure in the judicial frame of a criminal

trial.
For this reason, the presentation will be divided into five sections, therefore in
the first section, a series of terminological explanations will be made to define the
concepts used in this presentation and in the second section some economic and
social implications of the criminal trial will be outlined. In the third section, some
specific features of mediation with reference to criminal cases will be pointed out,
the fourth section will analyse the incidence of mediation in some cases of crimes
against persons, as defined by the present Criminal Code (Law 15/1968), and the
last section will sum up the conclusions of the issues discussed.
Key words: Mediation, Criminal trial, Criminal Law, Private justice system

1. În cadrul precizărilor terminologice este necesară definirea procesului penal, a fazelor
procesuale, a acţiunilor exercitate, a conceptului de pedeapsă
penală şi a scopului acesteia.
Procesul penal este definit
ca activitatea reglementată de
lege, desfăşurată de organele
competente cu participarea părţilor şi a altor persoane, în scopul constatării la timp şi în mod
complet a faptelor ce constituie
infracţiuni, astfel ca orice persoană care a săvârşit o infracţiune să fie pedepsită potrivit
vinovăţiei sale şi nicio persoană nevinovată să nu fie trasă la
răspundere penală[1].
Acesta este divizat în trei
faze procesuale. Prima este ur‑
mărirea penală, cu ocazia căreia
[1]
I. Neagu – Tratat de procedură
penală, parte generală, Ed. Universul
Juridic, Bucureşti, 2008, pg. 19

sunt strânse şi analizate probe
în vederea demarării fazei procesuale următoare sau în vederea încheierii procesului. A doua
este faza judecăţii, identificată
greşit, în mod uzual, cu procesul penal în sine. În esenţa, în
această fază, probele strânse
de acuzare sunt aduse în faţa
instanţei, ocazie cu care se fac
cercetări suplimentare, iar atât
procurorul de şedinţă cât şi apărătorul inculpatului susţin soluţionarea cauzei într‑un anumit
fel (de obicei contrar). Faza judecăţii se încheie cu deliberarea
instanţei, urmată de pronunţarea hotărârii. Acest ciclu specific
celei de‑a doua faze se va repeta,
în linii mari, cu ocazia judecării
cauzei în căile de atac. Ultima
fază a procesului penal este cea
a punerii în executare a hotărârii
penale. Cu ocazia acesteia sunt
efectuate activităţile necesare

în vederea aplicării pedepsei
dispuse de instanţă.
Prezentarea fazelor procesuale este relevantă pentru a stabili momentul în care poate interveni un acord de mediere.
În cadrul procesului penal
sunt susceptibile de a fi exercitate două acţiuni: acţiunea penală
şi acţiunea civilă, prima având
ca obiect tragerea la răspundere
penală a învinuitului, respectiv
a inculpatului, iar cea de‑a doua
având ca obiect repararea prejudiciului cauzat prin săvârşirea
infracţiunii. O acţiune procesuală, în acest sens, este definită ca
dreptul subiectiv ce permite obţi‑
nerea de la judecător a unei so‑
luţii pe fondul unei pretenţii[2].
Această precizare este necesară pentru a stabili în ce măsură este susceptibilă de a fi
[2]
J. Pradel – Manuel de procédure
pénale, Ed. Cujas, Paris, 2000, pg. 171
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folosită medierea şi dacă va avea
efect în ambele acţiuni.
Pentru a‑şi atinge scopul,
procesul penal uzitează de un
mecanism coercitiv specific: pedeapsa penală. În literatura de
drept penal, aceasta este definita drept o măsură de constrângere şi un mijloc de reeducare
aplicat celui găsit vinovat de
săvârşirea infracţiunii, de către
instanţa de judecată, în scopul
prevenirii săvârşirii de noi infracţiuni[3]. După cum rezultă
din definiţie, pedeapsa nu are
doar un rol represiv ci şi unul
preventiv, bazat pe funcţia de
reeducare, destinată să estompeze deprinderile antisociale ale
persoanei condamnate. Aici se
regăseşte scopul propriu‑zis al
sancţiunii şi anume asigurarea
prevenţiei generale.
Raportându‑ne la efectul încheierii unui acord de mediere,
enunţarea scopului pedepsei
este relevantă pentru stabilirea
în ce măsură evitarea unui proces pe calea medierii limitează
funcţia de reeducare, specifică,
în esenţă, dreptului penal.
2. După aceste precizări, este
necesară stabilirea dimensiunii
economice şi sociale a unui proces penal. Fără ambiţia de a face
o analiză a eficienţei economice a
dreptului penal, consider că este
necesar să limitez noţiunea de
dimensiune economică la costul
propriu‑zis al justiţiei, incluzând
aici costul activităţii judiciare
în sens larg, până la momentul
condamnării, şi costul întreţinerii condamnatului în penitenciar atunci când acesta este supus
unei privări de libertate.
Prejudiciul creat prin infracţiune nu poate face obiectul
acestei analize deoarece el este
exterior procesului penal, fiind
[3]
L. Lefterache – Drept penal,
parte generală, Ed. Universul Juridic,
Bucureşti, 2009, pg. 274
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realizat anterior declanşării activităţii organelor de urmărire
penală şi reprezintă o componentă a costului criminalităţii,
nu a costului justiţiei.
Costul activităţii judiciare în
sens larg, incluzând şi cheltuielile făcute în faza de urmărire
penală este, în egală măsură,
determinabil de la caz la caz,
însă, se poate face o analiză
cu caracter general în vederea
aproximării unui cost mediu al
activităţii în fazele procesuale.
Prefer să limitez referirile doar
la faza urmăririi penale, întrucât în sistemul nostru de drept
nu există instanţe specializate
pe cauze penale, ci doar complete, fiind extrem de greu de
determinat care este suma alocată pentru completele de penal
din bugetul comun al instanţei.
Pentru costul mediu al activităţii organelor de urmărire penală,
am preluat datele prezentate în
Raportul privind starea justiţiei
pe 2010, elaborat de Consiliul
Superior al Magistraturii[4]. În
acest sens, în 2010, cheltuielile
efectuate cu urmărirea penală a
unei persoane ce ulterior a fost
trimisă în judecată[5] se ridică la
9.592,59 RON.
Pe lângă aceste valori, există
şi costurile suportate de părţi,
care variază semnificativ de la
caz la caz şi pentru care nu există date care să indice un cost
total, prin urmare, nu vor fi reţinute în analiza propusă.
Pentru a determina costul
întreţinerii unui condamnat
[4]
Disponibil pe site‑ul C.S.M., consultat la data de 15.01.2012, conform
link‑ului: http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704D
ocumente/1154000000337868.pdf
[5]
Am ales să nu includ şi persoanele
faţă de care nu se începe urmărirea penală, sau faţă de care se dispune o soluţie de netrimitere în judecată, deoarece
acestea din urmă nu se pot regăsi printre numărul total de persoane condamnate la sfârşitul fiecărui an, întrucât nu
sunt supuse unui proces penal în toate
fazele sale.
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supus unei pedepse privative de
libertate trebuie avut în vedere
că pentru oferirea condiţiilor de
reeducare în penitenciare sunt
necesare cheltuieli precum cele
pentru păstrarea clădirilor în
condiţii optime, pentru asigurarea pazei şi coordonarea deţinuţilor (costurile efectuate pentru
întreţinerea personalului de
supraveghere din penitenciar),
hrana deţinuţilor, transportul
de la penitenciar la instanţe respectiv spitale penitenciar sau
spitale civile pentru intervenţii
medicale ce nu pot fi făcute în
spitale penitenciar, servicii de
telecomunicaţii, poştă, rechizite
pentru cei care urmează diferite
forme de pregătire profesională
disponibile în penitenciar, medicamente, haine, etc.
Toate acestea se pot totaliza
în suma cheltuielilor realizate de Administraţia Naţională
a penitenciarelor pentru un an
bugetar. Consider relevant în
acest sens bugetul rectificat al
A.N.P. pe anul 2011[6], conform
căruia cheltuielile efective prognozate pentru funcţionarea
Aparatului Central al A.N.P. şi
a penitenciarelor din subordine
sunt de 938.632.000 RON.
Pentru a aproxima costul întreţinerii unui deţinut în fiecare
an, suma folosită pentru cheltuieli va fi împărţită la efectivul de
deţinuţi (atât persoane majore
aflate în executarea unei pedepse penale, cât şi minori internaţi
în centre de reeducare). La sfârşitul anului 2011[7], în stare de
privare de libertate se găseau
30.690 persoane. Costul anual
[6]
Disponibil on‑line la http://www.
anp‑just.ro/linfopub/2011/rectificare_
buget_ANP_2011.pdf, consultat la data
de 14.01.2012
[7]
Conform situaţiei privind capacitatea de cazare a unităţilor şi efectivele acestora pusă la dispoziţie de
Administraţia Naţională a Penitenciarelor, disponibilă on‑line la http://www.
anp‑just.ro/frame.php?page=dinamica.
php, consultată la data de 14.01.2012
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al întreţinerii unui deţinut este
rezultat din raportarea cheltuielilor la numărul de persoane,
rezultând o valoare de 30.519,12
RON. Într‑o lună, prin urmare,
întreţinerea unei persoane costă, în medie, 2.543,26 RON.
Valorile sunt aproximative,
fiind rezultatul unui calcul bazat pe un cuantum al cheltuielilor prognozate, dar, în esenţă,
ele vor fi relevante în aprecierea
efectului economic al medierii
într‑o cauză penală care ar fi putut atrage o condamnare.
Prin urmare, costurile sistemului justiţiei penale sunt mai
mari decât o simplă însumare a
două din elementele componente
ale acestuia, iar valorile rezultate sunt un factor determinant în
a justifica eficienţa economică a
medierii.
În privinţa dimensiunii sociale a acestei proceduri, pentru
cuantificare este necesară o perspectivă pe termen lung. Fiind o
metodă de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, medierea
este susceptibilă de a aduce o
îmbunătăţire a climatului social
în colectivitatea din rândul căreia provin părţile. În egală măsură, este permisă o îmbunătăţire
a comunicării la nivel instituţional şi în raporturile dintre instituţiile statului şi cetăţeni.
Aceste premise nu au un ecou
suficient de puternic şi în sfera
cauzelor penale, unde coeziunea socială dintre membri unei
comunităţi nu se poate regăsi
şi în cazul împăcării părţilor în
urma unei infracţiuni de viol, de
exemplu.
Principalul avantaj oferit de
mediere, din această perspectivă, este evitarea expunerii participanţilor la un proces penal
complet, fapt care uneori poate
fi determinant şi poate justifica
o nevoie imperioasă a părţilor
de a soluţiona cauza anterior
începerii activităţii de urmărire
penală.

MEDIERE
Privind în ansamblu, în mod
clar există motive pentru care
apelarea la mediere este o soluţie mai ieftină, mai rapidă şi mai
puţin dăunătoare pentru participanţi decât un proces penal
desfăşurat în condiţii de publicitate, dar aceste motive trebuie
să fie compatibile cu aşteptările
şi dezideratele părţilor, altfel nu
reprezintă decât o modalitate de
prelungire a duratei procesului
cu până la 3 luni.
3. În a treia secţiune voi urmări delimitarea noţiunii de
mediere de alte modalităţi de soluţionare a unei cauze penale şi
voi prezenta incidenţa acesteia
în materie, conform dispoziţiilor
Legii 192��������������������
/�������������������
2006 privind medierea şi organizarea profesiei de
mediator.
După cum rezultă din art. 1
al actului normativ menţionat,
medierea reprezintă o modalita‑
te de soluţionare a conflictelor pe
cale amiabilă, cu ajutorul unei
terţe persoane specializate în ca‑
litate de mediator, în condiţii de
neutralitate, imparţialitate, con‑
fidenţialitate şi având liberul
consimţământ al părţilor.
Plecând de la definiţie, doar
două din caracteristicile medierii, aşa cum sunt reţinute în
literatura de specialitate[8], prezintă interes pentru problematica analizată: facultativitatea
şi consensualitatea în găsirea
soluţiei.
În procesul penal român, în
prezent, soluţionarea acţiunii
penale este, de principiu, independentă de voinţa părţilor (conform principiului oficialităţii),
existând totuşi două excepţii:
începerea procesului la plângere
prealabilă, respectiv retragerea
acesteia şi împăcarea părţilor.
Aceste două excepţii reprezintă
[8]
C. Ignat, Z. Şuştac, C. Dănileţ –
Ghid de mediere, Ed. Universitrară,
Bucureşti, 2009, pg. 16
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sfera de incidenţă a medierii
ca modalitate de rezolvare a
disputelor.
În actualul Cod de procedură penală nu există un temei de
soluţionare a cauzei la alegerea
părţilor în afara celor expuse
anterior, prin urmare, medierea
nu poate surveni decât prin intermediul acestor două modalităţi procesuale. Astfel, este impus caracterul facultativ.
În privinţa consensualităţii,
respectarea ei va fi asigurată
chiar dacă părţile şi‑au dat acordul în sensul declanşării activităţii de mediere, iar ulterior una
din părţi se răzgândeşte sau nu
este satisfăcută de soluţia propusă, garantându‑se astfel judecarea cauzei urmând procedura
obişnuită.
Din aceste două considerente, medierea în penal reprezintă o cale facultativă şi bazată
pe acordul părţilor prin care se
încearcă obţinerea unui acord
între două persoane private, din
care una este susceptibilă de a
solicita tragerea la răspundere penală a celeilalte, pentru a
preîntâmpina declanşarea, respectiv finalizarea unui proces
penal.
Acordul de mediere, prin urmare, este un înscris sub semnătură privată emanând de la mediator, care reprezintă acordul
de voinţă al părţilor referitor la
soluţionarea unei dispute dintre
ele, care, la iniţiativa persoanei
vătămate, ar putea lua forma
unui proces penal. O asemenea
convenţie, în materie penală, nu
poate fi pusă în executare decât
odată cu prezentarea părţilor în
faţa instanţei şi declararea împăcării acolo unde această posibilitate este prevăzută de lege.
În doctrina penală se precizează că împăcarea trebuie să
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fie totală şi necondiţionată[9],
astfel, dacă acordul de mediere
este condiţionat de o altă prestaţie ulterioară, el nu va putea
fi pus în executare decât, eventual, pe baza răspunderii civile
contractuale (rezultate din acordul de mediere), străină de procesul penal în situaţia dată.
În acest caz, care este valoarea juridică a acordului de mediere în materie penală? Este un
înscris sub semnătură privată
prin care nu se soluţionează acţiunea penală, prin care nu este
obligată în niciun fel instanţa de
judecată şi care nu poate fi adus
la îndeplinire pe calea unei executări silite. Este echivalent cu
o înţelegere verbală între făptuitor şi victimă.
În ce constă, prin urmare,
necesitatea, inovaţia şi utilitatea acordului? Singurul răspuns
plauzibil este dat de existenţa şi
calitatea mediatorului. Acesta
trebuie să fie un bun psiholog,
să aibă o bogată experienţă de
viaţă şi de contacte interumane
şi mai ales să aibă tact şi răbda‑
re[10]. În primul rând, el trebuie să beneficieze de încrederea
părţilor ajunse în faţa lui, pe
care trebuie să o menţină pe tot
parcursul procedurii. Menirea
mediatorului este să identifice
sursa disputei, să stabilească o
cale de compromis bilateral acceptată şi să influenţeze părţile
în sensul că un proces nu ar mai
fi necesar şi ar reprezenta o pierdere mai mare decât concesiile
pe care acestea le fac cu ocazia
medierii, în special pentru partea care ar fi nevoită să cedeze
o parte mai mare din pretenţiile
sale iniţiale.
[9]
C.Mitrache, C.Mitrache – Drept
penal român, partea generală, ed. a
VII‑a, Ed. Universul Juridic, Bucureşti,
2009, pg. 363
[10]
G.Crîşmaru – Medierea văzută
prin ochii unui avocat – fost magis‑
trat, Medierea Tehnică şi Artă, nr.13/
octombrie 2011, pg. 13

MEDIERE
În procesul penal există o
particularitate psihologică a
părţilor implicate în mediere,
astfel nu există două persoane
aflate pe poziţie de egalitate juridică care negociază o dispută
de drept privat, ci există un autor al unei infracţiuni şi o victimă a acelei infracţiunii care vor
supune discuţiei o eventuală
renunţare a victimei la posibilitatea pedepsirii infractorului.
În general, astfel de cazuri sunt
pretabile doar persoanelor pragmatice, care nu urmăresc stabilirea vinovăţiei, răzbunarea în
sens larg (obţinerea unei satisfacţii echitabile), ci soluţionarea
rapidă a cauzei şi continuarea
activităţilor cotidiene.
În practică, şi pentru infracţiuni cu un grad redus de pericol
social, cum ar fi o vătămare corporală din culpă, care implică
în jur de 30 de zile de îngrijiri
medicale, majoritatea persoanelor vătămate evită orice contact
cu făptuitorul şi nu doresc să
accepte o înţelegere extraprocesuală cu acesta, ci aşteaptă
o soluţionare a cauzei de către
instanţă.
Cazurile în care victima alege să cuantifice prejudiciul suferit, dincolo de latura civilă a
procesului penal (mai mult decât paguba efectivă şi beneficiul
nerealizat), impun un anumit
profil psihologic al persoanei,
care alege să transforme o faptă
nedorită de niciuna din părţi într‑o sursă de venit.
Cu certitudine există şi situaţii diferite, în care persoana
vătămată conştientizează existenţa unei secunde de neatenţie (în cazul infracţiunilor din
culpă), pentru care nu doreşte
supunerea făptuitorului la un
proces penal, motiv pentru care
ar accepta împăcarea părţilor,
inclusiv pe calea medierii.
Invariabil există beneficii
de anvergură ale evitării unui
proces pentru toţi participanţii
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implicaţi (lipsa cheltuielilor privind asistenţa judiciară, a expunerii pe parcursul procesului),
cât şi pentru societate în ansamblu (evitarea cheltuielilor judiciare şi a celor privind executarea
pedepsei), procedura fiind mai
scurtă şi mai puţin costisitoare,
dar, în egală măsură, medierea în sine se poate transforma
într‑un dezavantaj dacă nu se
ajunge la un acord (precum prelungirea duratei procesului cu
până la 3 luni).
Pentru latura civilă a procesului penal, nu există aceeaşi
limitare a cauzelor supuse medierii, acţiunea civilă decurgând
din orice infracţiune fiind susceptibilă de a fi rezolvată pe cale
alternativă[11]. O diferenţă faţă
de procesele civile clasice este că
în cazul acţiunii civile exercitate
în procesul penal nu se plăteşte
taxă de timbru.
Procedura poate fi desfăşurată atât înaintea declanşării
propriu‑zise a procesului penal,
fiind o mediere extraprocesuală,
cât şi după declanşarea acestuia, fiind o mediere procesuală.
Este important de menţionat că
după pronunţarea hotărârii, în
faza punerii în executare, nicio
dispută ivită nu poate fi soluţionată prin mediere.
4. A patra secţiune vizează
incidenţa medierii în cazul infracţiunilor contra persoanei. În
acest sens, vor fi cercetate, pe
rând, câteva incriminări pe care
le consider emblematice din respectivul capitol şi care permit
aplicarea procedurii medierii.
O primă situaţie este dată
de infracţiunile intenţionate de
violenţă, precum loviri şi alte violenţe (art. 180 C.pen.) şi vătămare corporală (art. 181 C.pen.)
[11]
Acţiunea civilă exercitată în
procesul penal se soluţionează potrivit
dispoziţiilor legii civile, conform art. 14,
alin.3 C.proc.pen.
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În aceste cazuri, dacă faptele
sunt săvârşite asupra membrilor
de familie[12], acţiunea penală se
pune în mişcare la plângerea
prealabilă a părţii vătămate. Situaţia de fapt este des întâlnită
în practica judiciară naţională
şi vizează, de obicei, agresiuni
pe fondul consumului de alcool.
Motivaţia victimei de a denunţa făptuitorul se fundamentează
pe imposibilitatea convieţuirii
începând cu un anumit moment,
astfel, dorinţa de a declanşa un
proces vine ca o reacţie de apărare, dar şi din năzuinţa de a
trage la răspundere persoana
care i‑a cauzat suferinţele. Dacă
nu există această motivaţie şi
victima încă mai speră să convieţuiască cu agresorul, atunci
nu se pune problema unei plângeri prealabile şi un proces nu
va fi declanşat.
Dacă victima este altă persoană decât un membru de familie,
nu mai este necesară formularea
unei plângeri prealabile, prin
urmare, începerea urmăririi va
avea loc din oficiu.
În plus faţă de posibilitatea nedepunerii sau retragerii
plângerii prealabile, în ambele
situaţii menţionate, împăcarea
părţilor înlătură răspunderea
penală. Care este semnificaţia
acesteia pentru victima şi făptuitor? În practică, remediul
survine, de obicei, în urma unei
înţelegeri materiale între persoanele implicate, însă, uneori,
din motive bazate pe demnitate,
orgoliu şi o dorinţa fundamentală a victimei de a beneficia de o
satisfacţie echitabilă, nu se poate ajunge la un consens între cei
implicaţi şi astfel, se declanşează un proces care se poate termina cu o condamnare, fie că este
[12]
Noţiunea de mebru de familie
este definită de art.149¹ C.pen. drept
soţul sau ruda apropiată, dacă acesta
din urmă locuieşte sau gospodăreşte
împreună cu făptuitorul.
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dată cu suspendarea executării,
fie cu executare.
În paragrafele anterioare
medierea îşi are locul, în special,
în cazul împăcării părţilor, când
victima nu este un membru de
familie, rolul mediatorului fiind
acela de a sugera concesii reciproce până la nivelul unei înţelegeri bilaterale între persoanele implicate. În celelalte situaţii,
când fie nu se doreşte depunerea
unei plângeri, relaţiile dintre
membrii de familie nefiind suficient de grav deteriorate, fie
acestea au fost iremediabil distruse şi victima ascunde, sub diferite forme, o puternică dorinţă
de răzbunare, nu se poate vorbi
de soluţionare alternativă a disputei, întrucât nicio soluţie de
compromis nu este de natură să
satisfacă dezideratele părţilor.
O a doua situaţie este reprezentată de o infracţiune de
violenţă neintenţionată, precum vătămarea corporală din
culpă de la art. 184. Pe scurt,
dacă prin acţiunea vătămătoare s‑au produs leziuni care au
necesitat pentru vindecare între 11 şi 60 de zile de îngrijiri
medicale, chiar dacă fapta este
urmarea nerespectării unor reguli instituite pentru exerciţiul
unei profesii, meserii sau activităţi, acţiunea penală se pune în
mişcare la plângerea prealabilă
a persoanei vătămate. Dacă urmările sunt mai grave, acţiunea
penală se pune în mişcare din
oficiu. Pentru ambele situaţii,
împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală.
În concret, o persoană vătămată printr‑o acţiune nedorită
de făptuitor are alegerea între
a începe un proces penal împotriva acestuia sau a accepta
o soluţie extraprocesuală, în
general, în schimbul unei compensări materiale. În funcţie de
particularităţile fiecărei persoane implicate, medierea poate fi
sau nu o opţiune, iar caracterele
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specifice ale personalităţii părţilor nu pot fi stereotipizate datorită varietăţii lor.
O a treia situaţie este reprezentată de infracţiunea de viol,
care, în forma de bază (art. 197,
alin.1 C.pen.), impune existenţa plângerii prealabile pentru
punerea în mişcare a acţiunii penale. Ipoteza medierii în
acest caz apare ca uşor cinică,
întrucât infracţiunile de violenţă sexuală au un impact diferit
asupra victimei faţă de alte infracţiuni de violenţă şi astfel se
ajunge la o reacţie de temere,
groază şi disperare în considerarea unei eventuale negocieri cu
făptuitorul, respectiv scutirea
acestuia de răspundere penală.
Deşi posibilă, medierea în cazul
unei infracţiuni de viol apare ca
aproximativ inacceptabilă, iar
partea vătămată are nevoie de
o anumită particularitate morală pentru a accepta o soluţie de
compromis pentru beneficiul de
ordin material pe care aceasta îl
aduce.
5. În finalul expunerii se impun unele consideraţii generale
privind implicaţiile medierii în
procesul penal.
În prezent, avantajele procedurii, atât economice cât şi de
ordin social, oferă un înalt nivel
de atractivitate posibilităţii evitării unui proces cu toate cheltuielile şi stresul pe care acesta
îl implică, dar în contrapondere este golit de substanţă rolul
educativ atât al procesului cât şi
al pedepsei penale.
Nu se poate contesta că dacă
prin mediere s‑ar evita o condamnare la pedeapsa închisorii
de 1 an, care ar fi survenit în
lipsa acordului dintre părţi, s‑ar
evita şi o cheltuială de 30.519,12
RON, care reprezintă, în medie,
costul întreţinerii anuale a unui
deţinut în penitenciarele româneşti, dar astfel, un infractor
rămâne în libertate, chiar fără
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restricţiile impuse de o pedeapsă cu suspendare, iar prevenţia
generală, ca scop al întregii activităţi penale, nu se mai realizează. Această tendinţă de trecere
în mediu privat a cât mai multor
servicii publice nu poate acoperi
şi materii care ţin de impunerea
forţei coercitive a statului, chiar
dacă în privinţa costurilor ar fi o
idee strălucită.
Justiţia penală este scumpă, dar ea reprezintă o parte esenţială din costul total al
democraţiei.
În aceste condiţii mai poate fi acceptată o justiţie penală
privată? Aparent da, în măsura
în care faptele respective nu denotă un înalt nivel de gravitate
pentru ansamblul relaţiilor sociale şi opţiunea de a le supune
sau nu judecăţii aparţine părţilor vătămate.
Fiind o procedură larg răspândită în sistemele europene
de drept, există şanse viabile ca
medierea să capete o anvergură mai mare şi în România, dar
asupra efectelor acesteia în materia dreptului penal, atât Codul de procedură penală actual,
cât şi psihologia victimei unei
infracţiuni par să fie potrivnice.
În condiţiile unui acord al participanţilor în sensul recurgerii

MEDIERE
la mediere nu se prejudiciază
cu nimic drepturile fiecăruia, ci
se repune în discuţie motivaţia
declanşării procesului. Totuşi,
medierea operează prin intermediul unor soluţii procedurale
deja existente, astfel, şi în cazul
încheierii unui acord, instanţa
va lua act de manifestarea de
voinţă a victimei în sensul retragerii plângerii prealabile sau
va constata împăcarea părţilor.
Având în vedere că tot instanţa
va dispune încetarea sau continuarea procesului penal, nu se
poate găsi un motiv rezonabil
pentru care medierea să nu fie
o soluţie demnă de încercat pentru părţile care convin în acest
sens.
În condiţiile supraaglomerării instanţelor, un mod licit,
consensual şi facultativ de soluţionare a disputelor nu poate
fi decât bine primit în sistemul
justiţiei penale naţionale.
Medierea, datorită faptului
că implică în mod direct şi personal părţile într‑o relaţie de
negociere orientată de o persoană calificată, poate genera un
efect educativ, chiar superior
celui aferent pedepsei penale şi
suficient pentru a permite reintegrarea normală în societate a
persoanelor implicate.
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Din aceste motive consider că
medierea, ca modalitate alternativă de soluţionare a disputelor, este un progres, inclusiv
în privinţa justiţiei penale, iar
incidenţa acesteia va creşte în
mod constant odată cu popularizarea eficientă.
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his paper concerns the characteristics of mediation from the perspective of
civil court proceedings. We were able to show the meaning of the term private
justice, the concept of civil process itself and the implications of mediation
in this equation.
We also tried to outline the role of the mediator, its profile and the typology of the
parties, highlighting their position in a private dispute settled either through the
judicial system, or through mediation as an alternative form of dispute resolution.
At the end of the paper we analysed some special legal provisions relevant to the
context addressed by this paper.
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1. Procesul civil. Se defineşte în doctrină drept activitatea desfăşurată de către instanţă, părţi, organe de executare şi
alte persoane sau organe care
participă la înfăptuirea de către
instanţele judecătoreşti a justi‑
ţiei în pricinile civile, în vederea
realizării sau stabilirii drepturilor şi intereselor civile deduse
judecăţii şi executării silite a
hotărârilor judecătoreşti sau a
altor titluri executorii, conform
procedurii prevăzute de lege[1].
Observăm că definiţia oferită este una completă, corectă şi
extrem de cuprinzătoare care nu
exclude medierea sau orice altă
formă de rezolvare a conflictelor,
sau mai bine zis de înfăptuire a
justiţiei, care nu se realizează
prin mijlocirea directă a instanţelor judecătoreşti.
Concluzia firească pe care
o putem trage este aceea că
[1]
V. M. Ciobanu, Tratat teoretic
şi practic de procedura civilă. Volu‑
mul I. Teoria generală, Ed. Naţional,
Bucureşti, 1996, p. 148.

procesul civil implică în esenţa
sa un conflict de interese. De
fapt reprezintă o formă de jus‑
tiţie privată[2] care urmăreşte
ocrotirea acelor interese legitime[3] şi restabilirea legalităţii.
2. Medierea în procesul
civil. Aceasta instituţie a existat cu mult înainte de existenţa
[2]
M. Djuvara, Eseuri de filosofie a
dreptului, Ed. Trei, Bucureşti, 1997,
p. 62 ��������������������������������
„�������������������������������
Orice organizaţie în drept public nu poate, într‑adevăr, să găsească
o altă justificare decât un ideal moral
comun. În dreptul privat nu mai poate
exista normă justă în contradicţie cu
morala şi toate legislaţiile civilizate
experimentează acest ideal moral în
textele lor”. În concret interesul public
nu este decât tot o formă de ocrotire a
intereselor private.
[3]
R. Dincă, Protecţia juridică a
intereselor private. Încercare de tipolo‑
gie, Revista Romană de Drept Privat,
Ed. Universul Juridic, Bucureşti, nr.
1/2007, p. 123: „Altfel spus, dreptul
este în slujba unui interes particular,
dar ocrotirea acelui interes particular
prin intermediul dreptului este utilă
şi interesului social, ceea ce justifică
garanţia acordată dreptului subiectiv
de către dreptul obiectiv”.

acelor instanţe primitive din
dreptul roman unde judecătorul purta denumirea de pretor.
Argumentul nostru este reiterat
fără urmă de îndoială în toate
universităţile din lume şi nu ar
putea fi altfel, deoarece istoria
nu ar permite o altă interpretare. Când nu existau instanţe
care să fie organizate prin aparatul statal (înţeles în forma cea
mai primitivă a societăţii romane când încă nu exista conceptul de personalitate juridică a
statului), oamenii se duceau la
înţelepţii din popor, ai comunei
primitive. Ei se înţelegeau şi
cădeau de acord că acel conflict
de interese al lor trebuia să fie
rezolvat la lumina înţelepciunii bătrânilor. Astfel, medierea
poate fi calificată ca o formă de
justiţie privată modernă.
Medierea este definită drept
“o modalitate facultativă de soluţionare a conflictelor pe cale
amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de
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neutralitate, imparţialitate şi
confidenţialitate”[4].
Medierea reprezintă un mod
alternativ[5] de soluţionare a litigiilor fără a se confunda cu arbitrajul sau concilierea (ADR[6]).
Din succinta definiţie putem
deduce că aceasta are caracterul unui convenţii, fiind însă un
contract solemn [art. 47. alin.
(1) – forma scrisă sub sancţiunea nulităţii absolute]. Din
art. 2 („dacă legea nu prevede
altfel”)[7] reiese că medierea,
atunci când este obligatorie, nu
are caracter de contract. În ce ne
priveşte, nu putem fi de acord
cu o asemenea interpretare deoarece în art. 1 se spune în mod
clar „soluţionarea conflictelor pe
care amiabilă” care presupune
deci consensul de a se aşeza la
masă şi a discuta. Dar dacă o
asemenea intenţie nu există din
partea ambelor părţi, cum am
mai putea susţine existenţa medierii? În această situaţie s‑ar
încălca esenţa însăşi a medierii.
Rămâne ca atunci când procedura medierii apare ca obligato‑
rie şi părţile refuză să parcurgă
această cale, se vor aplica sancţiunile legale specifice.
În ceea ce priveşte obiectul
convenţiei de mediere, cauzele supuse medierii nu sunt limitate de enumerarea din art.
[4]
Art. 1 din Legea cadru nr.
192/2006. Pentru evitarea repetiţiei inutile, eventualele citări de articole vor
viza această lege şi când vor aparţine
unui alt normativ vom face menţiune
expresă.
[5]
C. Danileţ, Ghid de mediere pen‑
tru magistraţi, www.unjr.ro, 2010, p. 2.
[6]
ADR – acronim pentru Alterna‑
tive Dispute Resolution.
[7]
Art. 2. alin. (1) din legea nr
192/2006�����������������������������
: ���������������������������
„��������������������������
Dacă legea nu prevede altfel, părţile, persoane fizice sau persoane
juridice, pot recurge la mediere în mod
voluntar, inclusiv după declanşarea
unui proces în faţa instanţelor competente, convenind să soluţioneze, pe
această cale, orice conflicte în materie
civilă, comercială, de familie, în materie penală, precum şi în alte materii, în
condiţiile prevăzute de prezenţa lege”.

2. alin. (1), iar în alin. (2) se
spune că prevederile prezenţei
legi sunt aplicabile şi conflictelor din domeniul protecţiei
consumatorilor.
Sunt excluse de la mediere cauzele care au ca obiect „drepturi‑
le strict personale, cum sunt cele
privitoare la statutul persoanei,
precum şi orice alte drepturi de
care părţile, potrivit legii, nu pot
dispune prin convenţie sau prin
orice alt mod admis de lege” [art.
2. alin. (4)].
Nicio raţiune nu exclude posibilitatea ca cei interesaţi să
recurgă la mediere pentru o soluţionarea în parte a litigiului.
Părţile au posibilitatea să‑şi
rezolve diferendele prin mediere
şi în afara procedurilor obligatorii de soluţionare amiabilă a
conflictelor prevăzute de lege [
art. 2. alin. (3)], în cadrul limitării legale prevăzute de alin.
(4) – drepturile strict personale
şi alte drepturi de care nu pot
dispune.
S‑a afirmat că atunci când
părţile au introdus o clauză de
mediere a unui eventual litigiu
[art. 2. alin. (5)], judecătorul ar
trebui să le reamintească părţilor de această convenţie, dar
opoziţia părţilor de a o respecta
nu poate constitui un motiv de
neprimire a acţiunii de către
instanţa de judecată[8]. În ce ne
priveşte, o asemenea interpretare reprezintă expresia unui
drept potestativ de răzgândire
subînţeles[9] [art. 56 alin. (1) pct.
c[10]].
Atunci când conflictul de
interese este adus în faţa judecătorului, el are îndatorirea
[8]

C. Danileţ, op. cit., p. 4.
Art. 1272. alin. (2) N.C.civ.:
„Clauzele obişnuite într‑un contract se
subînţeleg, deşi nu sunt stipulate în
mod expres”.
[10]
„Procedura de mediere se închide,
după caz:... b) prin constatarea de către
mediator a eşuării medierii; c) prin
denunţarea contractului de mediere de
către una dintre părţi”.
[9]
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legală de a aduce la cunoştinţa
părţilor faptul că ele au posibilitatea de a recurge la procedura
medierii[11].
Când litigiul civil se află pe
rolul instanţelor, judecarea cauzelor civile de către instanţele
judecătoreşti sau arbitrale va fi
suspendată la cererea părţilor,
în condiţiile prevăzute de art.
242. alin. (1) pct. 1 din Codul de
procedură civilă [art. 62. alin.
(1)]. Prin cuvântul „civil” nu
credem că legiuitorul a înţeles
să se refere exclusiv la litigiile
de natură pur civilă, cu excluderea conflictelor intre profesionişti[12], de natura familială
etc. Este o exprimare generică
având în vedere că dreptul civil
reprezintă dreptul comun, adică
dreptul privat. Este tocmai ce
am susţinut că medierea este o
justiţie privată, adică o justiţie a
conflictelor de interese private. O
asemenea interpretare ne este
susţinută şi de art. 242 alin. (1)
pct. 1 din Codul de procedura
civilă care reprezintă dreptul
comun pentru toate litigiile private când se afirmă că „Instanţa
poate suspenda judecata când
dezlegarea pricinii” şi fără a
se face vreo diferenţiere între
conflictele de natură pur civilă
şi celelalte conflicte de interese
private.

[11]
Art. 6: „Organele judiciare şi
arbitrale, precum şi alte autorităţi cu
atribuţii jurisdicţionale vor informa
părţile asupra posibilităţii şi avantajelor folosirii procedurii medierii şi le
pot îndruma să recurgă la aceasta, pentru soluţionarea conflictelor dintre ele”.
[12]
Art. 8. alin. (1): „Noţiunea „pro‑
fesionist” prevăzută la art. 3 din Codul
civil include categoriile de comerciant,
întreprinzător, operator economic, precum şi orice alte persoane autorizate
să desfăşoare activităţi economice sau
profesionale, astfel cum aceste noţiuni
sunt prevăzute de lege, la data intrării
în vigoare a Codului civil”, capitolul
al II‑lea din Legea nr. 71/2011; Codul
comercial a fost abrogat (în parte), iar
exprimarea „comerciant” a devenit
nepotrivită.
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Cursul termenului perimării
va fi suspendat pe durata desfăşurării procedurii de mediere,
dar nu mai mult de 3 luni de la
data semnării contractului de
mediere [art. 62. alin. (2)]. Dacă
medierea nu este finalizată în
acest termen, ea va putea fi continuată, însă fără a mai fi suspendat termenul de perimare.
Cererea de repunere pe rol
este scutită de taxa judiciară de
timbru [art. 62. alin. (3)].
În cazul în care conflictul a
fost soluţionat pe calea medierii,
instanţa va pronunţa, la cererea
părţilor, o hotărâre, potrivit dispoziţiilor art. 271 din Codul de
procedură civilă [art. 63. alin.
(1)].
Odată cu pronunţarea hotărârii, instanţa va dispune, la
cererea părţii interesate, restituirea taxei judiciare de timbru
plătite pentru învestirea acesteia [art. 63. alin. (2)].
3. Rolul mediatorului şi
profilul său psihologic. Pentru cei mai mulţi, profesia de
mediator ar putea fi pusă pe un
plan secundar prin comparaţie
cu alte meserii juridice. În niciun
caz lucrurile nu ar trebui să stea
aşa. Legiuitorul declară în mod
expres că activitatea de mediere
reprezintă o activitate de interes
public [art. 4. alin. (1)].
O asemenea abordare este
una fericită, deoarece pe de o
parte creşte responsabilitatea
şi angajamentul celor implicaţi
în această profesie, şi în acelaşi
timp sporeşte încrederea celor
interesaţi de instituţia medierii
datorită autorităţii cu care este
investită în percepţia fiecăruia
atunci când se face referire la
interesul public.
O asemenea modalitate de
abordare legislativă a fost una
imperios necesară, valorificându‑se un principiu fundamental
al medierii, şi anume „încre‑
derea pe care părţile o acordă
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mediatorului” [art. 1. alin. (2)].
Este în discuţie o îndatorire
imperativă [prin trimitere subînţeleasă la articol în temeiul
contractului de mediere – art.
44. alin. (2)] a mediatorului de
a‑şi menţine o bună reputaţie şi
de a‑şi cultiva încrederea în ceilalţi printr‑o atitudine onestă şi
cuviincioasă.
În Legea cadru, sunt oferite
trei criterii fundamentale care
trebuie urmate de mediator în
îndeplinirea îndatoririi sale de
încredere: neutralitate, imparţi‑
alitate şi confidenţialitate [art. 1
alin. (1)]. Dacă el nu îşi îndeplineşte datoria de încredere, adică neutralitate, imparţialitate
şi confidenţialitate, părţile îl vor
putea trage, în mod întemeiat,
la răspundere civilă contractuală şi, după caz, penală.
În vederea îndeplinirii îndatoririi principale pe care şi‑a
asumat‑o prin contractul de
mediere, respectiv depunerea
tuturor diligentelor sale în vederea ajungerii la un compromis
care să fie benefic pentru ambele părţi interesate, mediatorul
trebuie să parcurgă câţiva paşi
esenţiali, sau ceea ce am putea
numi rolul mediatorului.
Mai întâi, trebuie să identifice baza disensiunii. El trebuie să
delimiteze interesele principale
de cele accesorii şi să ofere părţilor interesate o viziune clară
în vederea unei gândiri mature
şi în conştiinţă de cauză, iar nu
alterată de unele chestiuni se‑
cundare care la prima vedere ar
avea o importanţă primordială.
În al doilea rând, trebuie să
stabilească o cale de compromis
pe care să o propună părţilor
[„obţinerea unei soluţii reciproc
convenabile, eficiente şi durabile” – art. 1. alin. (2)].
Nu în ultimul rând, el trebuie să reamintească şi deci să influenţeze părţile (în vederea interesului public care urmăreşte
descongestionarea instanţelor
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judecătoreşti, adeseori împovărate cu procese simple şi mărunte care ar putea fi rezolvate pe
cale amiabilă) că un proces nu
mai este necesar, ci, din contră,
ar fi o pierdere mai mare pentru
ei decât concesiile pe care le vor
face când vor ajunge la un acord
în urma medierii.
4. Profilul părţii care alege
să ajungă în faţa mediatorului. Înainte de a trage orice concluzie e necesar să prezentăm
un scurt istoric. Acesta ne va
ajuta să înţelegem mentalitatea
actuală şi, prin urmare, profilul
psihologic al celui care apelează
la mediere. Când omul profan se
gândeşte la justiţie, primul său
gând se îndreaptă înspre instanţele judecătoreşti şi formalismul
aferent care imprimă o anumită somitate. Pentru el această
instituţie a fost dintotdeauna
şi va subzista în continuare,
pe când instituţia medierii reprezintă ceva recent, Legea cadru fiind adoptată abia în anul
2006. Această situaţie s‑a datorat dezvoltării fără precedent
a comerţului. Relaţiile dintre
profesionişti s‑au multiplicat şi
numărul litigiilor a crescut în
paralel. Prin urmare, procedura
medierii va fi utilizată în principal de profesionişti, persoane
pragmatice care nu urmăresc
stabilirea culpei cocontractantului doar din ambiţie, ci doar soluţionarea rapidă a conflictului
de interese şi continuarea fluxului economic.
5. Medierea şi contractul
de tranzacţie. La momentul în
care părţile cad de comun acord
asupra clauzelor de compromis
va lua naştere un contract, fiind
suficientă forma orală sau cea
scrisă [art. 58 alin. (1)]. Cum în
discuţie este vorba de concesii
reciproce, este firesc ca natura
sa să fie cea a unei tranzacţii
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[art. 2267. alin. (1) N.C.civ.[13]].
Urmează că în privinţa acordu‑
lui de mediere sa fie aplicabile
toate regulile de la contractul
de tranzacţie (art. 2267‑2276
N.C.civ.).
6. Dispoziţii speciale privind conflictele de familie.
Legiuitorul a înţeles faptul că
familia nu înseamnă doar soţi
şi copii, ci instituţia familiei se
referă în principal la părinţi şi
copii. Din acest motiv, în art. 64
s‑a ales o reglementare bipartită, adică conflictele de interese
în timpul căsătoriei[14] şi cele
aferente divorţului[15].
În acord cu reglementările
internaţionale la care România
este parte, se afirmă că şi în cadrul procedurii de mediere trebuie să prevaleze interesul supe‑
rior al copilului (art. 65[16]).
7. Dispoziţii privind soluţionarea litigiilor dintre
profesionişti[17]. Din art. 7201
[13]
„Tranzacţia este contractul prin
care părţile previn sau sting un litigiu,
inclusiv în faza executării silite, prin
concesii sau renunţări reciproce la drepturi ori prin transferul unor drepturi de
la una la cealaltă”.
[14]
Alin. (1): „Pot fi rezolvate prin
mediere neînţelegerile dintre soţi privind
continuarea căsătoriei, exerciţiul drepturilor părinteşti, stabilirea domiciliului copiilor, contribuţia părinţilor la
întreţinerea copiilor, precum şi orice
alte neînţelegeri care apar în raporturile dintre soţi cu privire la drepturi
de care ei pot dispune potrivit legii”.
[15]
Alin. (2): „Înţelegerea soţilor cu
privire la desfacerea căsătoriei şi la rezolvarea aspectelor accesorii divorţului
se depune, de către părţi, la instanţa
competentă să pronunţe divorţul”.
[16]
 �������������������������������
„������������������������������
Mediatorul va veghea ca rezultatul medierii să nu contravină interesului superior al copilului, va încuraja
părinţii să se concentreze în primul rând
asupra nevoilor copilului, iar asumarea
responsabilităţii părinteşti, separaţia
în fapt sau divorţul să nu ��������������
î�������������
mpieteze asupra creşterii şi dezvoltării acestuia”.
[17]
Art. 219 – ... 20. La cartea a
IV‑a – ���������������������������
„��������������������������
Proceduri speciale”, denumirea Capitolului XIV se modifică şi
va avea următorul cuprins: „Dispoziţii
privind soluţionarea litigiilor dintre
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C. proc. civ. reiese fără urmă de
îndoială că în procesele şi cererile dintre profesionişti evaluabile
în bani şi derivate din raporturi
contractuale, medierea a devenit una din procedurile prealabile obligatorii.
Care va fi soluţia în cazul în
care cel interesat nu a parcurs
o asemenea cale? I se va respinge cererea ca prematură sau ca
inadmisibilă?
Soluţia ne este oferită prin
decizia nr. 3184 din 2004 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
– Secţia comercială, când încă
nu era reglementată procedura
medierii. Pentru motive de identitate[18] (ubi eadem est ratio,
eadem solutio esse debet) soluţia
este valabilă în continuare şi îşi
va găsi aplicare şi în cazul medierii. În ipoteza în care procedura
medierii este îndeplinită după
introducerea cererii de chemare în judecată şi până la primul
termen de judecată, excepţia
prematurităţii introducerii cererii de chemare în judecată se
va respinge în cazul în care pârâta o va invoca. De altfel, prin
profesionişti”, 21. La articolul 7201 alineatele 1 şi 11 se modifică şi vor avea
următorul cuprins: „Art. 7201. – În procesele şi cererile dintre profesionişti
evaluabile în bani şi derivate din raporturi contractuale, înainte de introducerea cererii de chemare în judecată,
reclamantul va încerca soluţionarea
litigiului fie prin mediere, fie prin conciliere direct cu cealaltă parte”, capitolul al X‑lea din Legea nr. 71/2011.
[18]
http:/ www.scj.ro/SE%20rezumate%202004/SE%20r%203184%20
2004.htm: �����������������������������
„����������������������������
Raţiunea concilierii prealabile prevăzută de art.7201 C. proc. civ.,
de a simplifica şi degreva judecăţile
având ca obiect pretenţii de natură
bănească, ce pot fi soluţionate pe cale
amiabilă şi într‑un termen scurt, este
practic realizată şi atunci când încercarea de conciliere a reclamantei cu
cealaltă parte a avut loc în cadrul unei
alte proceduri, cum este cea a somaţiei
de plată sau când procedura concilierii a
fost îndeplinită după introducerea cere‑
rii de chemare în judecată la instanţa
competentă, până la primul termen de
judecată”.
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decizia[19] nr. 348 din 2005 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
– Secţia Comercială a statuat că
înfăptuirea procedurii de conciliere (sau de mediere) anterior
cererii de chemare în judecată
nu este o condiţie imperativă a
legii şi că partea interesată va
putea invoca nulitatea numai
dacă dovedeşte o vătămare.
Prin urmare, în cazul în care
pârâta unui litigiu dintre profesionişti potrivit art. 7201 C.
proc. civ. nu dovedeşte existenţa
vătămării, iar reclamanta arată că a depus diligenţele cerute
în vederea soluţionării pe cale
amiabilă a litigiului, instanţa
va decide respingerea excepţiei
prematurităţii introducerii cererii de chemare în judecată, dacă
pârâta o va invoca.
8. Concluzii. Medierea reprezintă o instituţie juridică de
dată recentă. Încrederea celor
interesaţi să rezolve conflictul
lor de interese este în cele mai
multe cazuri foarte mică. Din
acest motiv răspândirea sa în
justiţia română actuală este
încă limitată.
Adeseori se afirmă că timpul
este cel mai valoros lucru al unui
om, Benjamin Franklin fiind
primul[20] care să afirme „time is
money”, sugerând că timpul este
valoros şi banii se pierd când
timpul unei persoane nu este
folosit în mod eficient. Într‑ade[19]
http://www.scj.ro/SE%20rezumate%202004/SE%20r%20348%20
2004.htm: „Prevederile art.7201 C. proc.
civ. privind efectuarea concilierii prealabile, în litigiile comerciale evaluabile în bani, sunt obligatorii, în schimb
termenele, condiţiile, locul, mijloacele şi
modalităţile de manifestare a voinţei
părţilor, cât şi conţinutul concret al
înscrisurilor sunt recomandate în articolul menţionat începând cu alineatul
2 dar nu reprezintă condiţii cerute im‑
perios de lege, astfel că nerespectarea
unora dintre acestea nu atrage automat
nulitatea concilierii prealabile ci numai
dacă partea dovedeşte o vătămare”.
[20]
http://en.wikipedia.org/wiki/
Time_Is_Money.
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văr, un proces civil presupune
foarte mulţi bani (taxa de timbru, taxe pentru promovarea
căilor de atac, onorariile avocaţilor pentru fiecare cale de atac,
trimiterea dosarului la prima
instanţă şi reluarea întregului
proces etc.).
Când părţile interesate decid
să pornească procesul civil, ele îşi
asumă în acelaşi timp şi un pa‑
riu deoarece şansele de a câştiga,
durata procesului şi cheltuielile
finale vor atârna de o incertitudi‑
ne foarte mare. Pe când medierea
implică sume relativ mici prin
comparaţie, timp de soluţionare
mai scurt şi părţile pot obţine un
rezultat care să le mulţumească
pe amândouă, cu păstrarea confi‑
denţialităţii mai ales în acele cazuri în care este vorba de secrete
comerciale, o judecată implicând
adeseori mai multe persoane şi
posibilitatea fraudării prin coruperea personalului cu acces la
dosar şi probe.
Aşadar, medierea este o formă de justiţie privată şi merită
toată atenţia noastră indiferent
de domeniu.
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Medierea şcolară
– primul pas în
soluţionarea
problemelor dintre
elevii
Asist. univ. drd. Oana Mihaela Orheian
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”

T

he easiest way to handle violence in schools and
prevent its spread is to remove misunderstandings
before they become violent. This is possible only
through the mediation between students, between
students and teachers, between students, teachers,
parents. Young people should be able to communicate
effectively, to judge the consequences of their action,
they can generate and evaluate alternative solutions
to problems and to coexist with people who disagree.
Article talks about mediation main objectives of a school
and school mediation.
Key words: mediation, school, students, teachers,
parents.
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Introducere în medierea
şcolară. Medierea şcolară este
o necesitate, a aparut cu scopul
de a asigura promovarea relaţiilor de colaborare dintre elevi,
profesori şi părinţ în spiritul
toleranţei. Poate fi folosită când
între membrii comunităţii şcolare apar situaţii conflictuale care,
dacă ar fi ignorate, s‑ar transforma în situaţii grave, cum ar
fi abandonul şcolar, violenţa cu
consecinţe de ordin penal[1]. Este
o alternativă la modalităţile clasice de rezolvare a disputelor
apărute în şcoli.
Originile medierii şcolare
le găsim în Statele Unite ale
[1]
http://www.mediere.ro/index.ph
p?section=mediation&subs=mediatio
n_details&id=5

Americii, unde a apărut ca urmare a numeroase iniţiative,
în special de ordin religios, care
au condus la crearea, în 1984, a
Asociaţiei Naţionale de Mediere
în Educaţie (NAME). Dacă în
Statele Unite ale Americii s‑au
derulat până în prezent peste
7000 de proiecte, în Europa medierea şcolară este un fenomen
recent.[2]
Medierea ajută elevii şi profesorii să înţeleagă ce este conflictul, cum poate fi conflictul o
experienţă pozitivă, când folosesc oamenii medierea, ce poate
face un mediator, etc.

[2]
http://scoalacasin.blogspot.com/
2010/12/medierea‑in‑scoala.html
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Elevii au parte zilnic de conflicte cu ei înşişi, în clasă, în
familie, în societate. Conflictul
dacă este înţeles poate deveni o
şansă pentru maturizare şi pentru învăţare. Situaţiile conflictuale trebuie comunicate mediatorului iar rolul acestuia este de
a‑i ajuta pe elevi să le perceapă
corect şi să le rezolve. Fiecare
parte aflată în conflict trebuie
să‑şi soluţioneze conflictul discutând despre el, dându‑şi unul
altuia posibilitatea de a‑ţi expune punctual lor de vedere sau
partea lor de poveste, ajungând
astfel la o comunicare şi la un
alt mod de abordare a conflictului ivit.
Prin mediere, elevii învată
să‑şi dezvolte competenţele de
rezolvare a conflictului şi în viaţa de zi cu zi, nu numai în mediul şcolar. Medierea între elevi,
porneşte de un criteriu de echitate şi avantaj reciproc fiind la
capătul opus rezolvării problemei prin forţă sau intimidare.
Scopul medierii este diferit
de cel al pedepsirii. Confruntarea cu adversarii îi încurajează
pe elevi să accepte responsabilităţile pentru acţiunile lor. Un
alt avantaj al medierii conflictelor între elevi este creşterea stimei de sine. Stima de sine este
considerată esenţială pentru
succesul elevului, iar medierea
îmbunătăţeşte respectul de sine
într‑o varietate de moduri. Când
o sesiune de mediere se sfârşeşte cu un success, fiecare parte
implicată simte că a făcut un lucru onorabil.[3]
Medierea îi ajută pe elevi să
descopere diversitatea, deoarece
ei ajung să comunice şi să lucreze împreună pentru rezolvarea
conflictelor aduse la mediere, indiferent de vârsta lor, de religie,
de rasă, de clasa socială. Învaţă
[3]
Brânduşa Simu, Formarea me‑
diatorilor şcolari şi beneficiile medierii
şcolare, în Revista Medierea, tehnică şi
artă, nr.1, octombrie, 2010 p.17
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să critice şi cum să‑ţi însuşească critica. Învaţă că este necesar
să‑şi asume riscul să facă greşeli, pentru a ajunge să înveţi
ceva nou.
Medierea nu lucrează numai
atunci când un conflict s‑a transformat în violenţă, ea lucrează
şi pentru prevenirea în mod eficient a acestor conflicte. Medierea şcolară încurajează elevii
să vină la mediere la scurt timp
după izbucnirea conflictului,
înainte ca acesta să se dezvolte şi să degenereze. Litigiile la
nivel de grup de elevi pot fi împiedicate dacă conflictele interpersonale la baza lor sunt sunt
rezolvate în timp util. Medierea
are un impact pozitiv asupra climatului din şcoală. Promovează
sentimente de apartenenţă, de
proprietate şi control asupra vieţii şcolii scăzând tensiunea care
rezultă din conflictele nerezolvate şi escaladarea conflictului.
Principalele obiective majore
ale unei medieri la nivel şcolar
pot fi:
ü facilitarea discuţiilor dintre
elevi sau grupuri în vederea
găsirii unei soluţii, ţelul lor
fiind de a le oferi părţilor în
dispută un forum pentru o
mai bună comunicare şi înţelegere, care duce deseori la
o soluţie acceptabilă pentru
toată lumea.
ü dezvoltarea de către elevi a
unor aptitudini folositoare
toată viaţa, prin învăţarea
tehnicilor de rezolvare a conflictelor cât mai devreme
ü formarea mediatorilor din
randul elevilor, care sa incerce «rezolvarea» conflictului,
constatand ca rezolvarea lui
«de sus» nu este intotdeauna
bine primita de catre elevi.
ü �����������������������������
asigurarea promovării relaţiilor de colaborare dintre elevi,
profesori şi părinţi în spiritul
toleranţei.
ü rezolvarea
unor
situaţii
conflictuale între membrii
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comunitaţii şcolare, situaţii
care, dacă ar fi ignorate, s‑ar
transforma în situaţii grave,
cum ar fi abandonul şcolar,
violenţa cu consecinţe de ordin penal.
ü ajutarea elevilor de a obţine
o imagine mai clară despre
ei însişi şi despre relaţiile
interumane
ü abordarea conflictelor într‑un
mod constructiv, contribuind
la sănătatea mentală individuală a elevilor şi având efecte pozitive asupra societăţii
în întregul ei
ü sprijinirea tuturor copiilor
din comunitate, încurajând
implicarea părinţilor în educaţia copiilor şi în viaţa şcolii şi facilitând colaborarea
dintre familie – comunitate
– şcoală
Medierea dă profesorului libertatea necesară dezvoltării la
elevi:
– a atitudinilor active (concentrare, autocunoaştere, comunicare, proiectare în viitor),
– a competenţelor cognitive (organizare, planificare) şi sociale (inteligenţă emoţională,
empatie, toleranţă) care favorizează învăţarea, înţelegerea şi stabilirea legăturilor.
Dirigintele poate avea un rol
important în medierea unor conflicte de intensitate medie Mediatorul adult este persoana anume instruită din interiorul comunităţii şcolii‑profesor, psiholog, consilier şcolar ori din afara
şcolii ‑  mediatorul profesionist.
Practica medierii între elevi
(„peer mediation”) şi‑a dovedit
deja eficienţa în spaţiul şcolar.
Drept mărturie stau numeroasele proiecte derulate în Statele
Unite ale Americii începând cu
anii 1980 şi în celelalte ţări de
pe continentul european unde
medierea între elevi s‑a răspândit (Marea Britanie, Franţa, Italia etc).
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Preocupată de felul în care
elevii ies dintr‑un proces de mediere între elevi, Renée Bayle a
ajuns la concluzia că orice evoluţie obţinută într‑un conflict
reprezintă o reuşită. Chiar dacă
medierea nu s‑a finalizat cu un
acord, ea poate fi considerată o
reuşită atâta timp cât reprezentarea conflictului la cele două
părţi s‑a schimbat. Proiectele
de mediere între elevi funcţionează cu succes în şcolile unde
se ţine cont de planul de dezvoltare şcolară, de nevoile reale ale
şcolii şi de solicitările venite din
partea elevilor, profesorilor şi
părinţilor[4].
Bibliografie:
Cornel Răduţ, Soluţionarea
conflictelor şi medierea în
şcoli, în Revista Medierea
nr.1/2010
Codruţa Simionescu, Rolul me‑
diatorului în restabilirea
comunicării, în Revista Me‑
dierea nr.1/2010
Brânduşa Simu, Formarea me‑
diatorilor şcolari şi bene‑
ficiile medierii şcolare, în
Revista Medierea, tehnică şi
artă, nr.1/2010
Robert Chiriac, Medierea în
comunitate,
în
revista
Medierea, tehnică şi artă,
nr.2/2010 q

[4]
http://scoalacasin.blogspot.com/
2010/12/medierea‑in‑scoala.html
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Surse ale conflictului
în comunitatea şcolară
Conf. univ. dr. Mădălina TOMESCU
Universitatea Creştină ”Dimitrie Cantemir”
The school is a representation of the society. Every school
is a community and each member of this community
has his role. So, the conflict is an unavoidable factor in
the school life; schools often seem to be tension centers
and there is a high probability that this tension is a
reflection on community problems. This article aims to
review briefly some of the sources of conflict in the school
community.
Key words: school, sources of conflict, community,
society

Şcoala este o reprezentare la
scară mai mică a societăţii. Nu
putem vorbi însă despre şcoală
în afara a ceea ce numim ”comu‑
nitate şcolară” şi care cuprinde
elevii, părinţii, cadrele didactice, personalul administrativ şi
finanţatorii (naţionali, regionali
şi locali). Fiecare din aceste părţi
îşi are propriul rol desemnat în
cadrul comunităţii, iar divergenţa de opinie asupra acestui
rol sau asupra modului în care
părţile relaţionează sau ar trebui să relaţioneze constituie o
sursă majoră de conflict.
Conflictul este un factor imposibil de evitat în viaţa şcolară;
şcolile deseori par să fie centre
de tensiune, şi există o mare
probabilitate ca această tensiune să fie o reflectare a problemelor comunităţii.
Mass‑media oferă aproape
zilnic relatări despre diverse
conflicte care apar în comunităţile şcolare, iar cauzele acestora
sunt variate: resursele, valorile
şi scopurile diferite, nerecunoaşterea autorităţii etc.

Exemplu[1]:
Un studiu al Organizaţiei
Mondiale a Sănătăţii dezvăluie: Lideri mondiali la violenţă
şcolară
Sondajul OMS arată că
70% dintre copiii români se
duc cu teamă la ore din cauza
violenţei din şcoli.
»România se află pe pri‑
mul loc între 37 ţări din lume
privind numărul de profesori
care au raportat acte de vi‑
olenţă ale elevilor în timpul
orelor.
»în România 70% dintre ti‑
neri se tem să se ducă la ore
din cauza actelor de huliga‑
nism, care, conform statistici‑
lor, se petrec cel puţin o dată
pe săptămână.
»O soluţie pentru diminu‑
area cazurilor ar fi ca fiecare
scoală să aibă un psiholog
[1]
http://www.romanialibera.ro/
exclusiv‑rl/documentar/lideri‑mondiali‑la‑violenta‑scolara‑98981.html),
22
Iunie 2007 de Ioana Georgescu
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şcolar sau măcar un medic
scolar. Psihiatrii spun că prin‑
cipala problemă este lipsa
comunicării.
Conform unui studiu inter‑
national efectuat de Organiza‑
ţia Mondială a Sănătătii în 37
de ţări, România este nomina‑
lizată pe primele locuri la vio‑
lenţă în şcoli.
Peste jumătate din profeso‑
rii români raportează acte de
huliganism la orele lor sau au
nevoie de protecţie pentru se‑
curitatea lor sau a altor elevi.
În cealaltă parte a balanţei
se afla Olanda, cu 7%. Studii‑
le au demonstrat ca cel puţin
unul din patru elevi de clasele
VII‑VIII se teme să nu fie ata‑
cat sau să devină victima vi‑
olenţei în şcoli. Cel mai mare
procent din acest punct de ve‑
dere se întâlneşte în Ungaria
(75%), la scor strâns aflân‑
du‑se România.
Aproape 70% din elevii ro‑
mâni se află în această situ‑
aţie, ducându‑se cu teamă la
ore. Pe locul trei în topul inse‑
curităţii şcolare se află filipi‑
nezii (60%). Şcolile din Dane‑
marca şi Singapore sunt cele
mai sigure, deoarece, conform
datelor, doar 6% din cursanţi
se tem de acest lucru, respectiv
8%. Germania şi Statele Unite
ale Americii se găsesc cu 22%,
respectiv 26%.
Fenomen răspândit în
lume
Potrivit altor studii, pre‑
valentă acestui fenomen o re‑
prezintă actele de huliganism
care se produc cel puţin o dată
pe săptămână. De exemplu,
un studiu israelian a arătat
că aproape o treime din elevii
care frecventează şcoli elemen‑
tare şi licee şi aproape un sfert
din studenţii aflaţi în unităţile
superioare de învăţământ con‑
sideră violenţa ca fiind o mare
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problemă în şcolile în care în‑
vaţă. Violenţa în şcoli este un
fenomen care frământă toate
societăţile şi ea se produce la
toate şcolile de diferite nive‑
luri. Spectrul ei este extrem de
larg manifestându‑se pe sca‑
ră largă în relaţia elevi‑elevi
până la profesori‑elevi.
Totuşi cercetătorii au sem‑
nalat diferenţe între moduri‑
le în care se manifestă aceste
comportamente deviante în
cele 37 de ţări dar care sunt
greu de explicat.
Pe de‑o parte, fenomenul
nu este legat de rata crimina‑
lităţii, a divorţurilor sau de
procentul minorităţilor etni‑
ce. Dar pe de altă parte aces‑
te situaţii sunt în conexiune
cu indicatorii sociali, cum ar
fi privările economice, vârsta,
calitatea sistemului şcolar etc.
De obicei profilul psihologic
al celor care suportă acte de
cruzime din partea colegilor
este următorul: tinerii anxioşi,
fără protecţie, persoanele sen‑
sibile, tăcute, care nu au nici
măcar un prieten bun în şcoa‑
lă. Totuşi elevii agresivi îşi
manifestă deseori furia şi asu‑
pra profesorilor sau părinţilor.
Conform unui studiu al profe‑
sorului Barry Nurcombe, de la
Universitatea Queensland, nu‑
mit “Prevalenţa tulburărilor
la copii şi adolescenţi”, deseori
tinerii cu probleme mintale de
sănătate provin din familii să‑
race, cu o apreciere negativă
despre sine, cu performanţe
şcolare slabe. Adolescenţii cu
probleme de sănătate minta‑
lă sunt cuprinşi în rapoarte
privind rata sinuciderilor sau
consumatori de ţigări, băuturi
alcoolice sau droguri.
Bătuţi şi înjunghiaţi la
şcoală
Cazurile de evenimen‑
te negative la unităţile de
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învăţământ sunt abundente în
presa românească, începând
cu cele mai puţin grave până
la cele de o violenţă maximă.
Un profesor de psihologie este
cercetat că ar fi izbit cu capul
de uşă o elevă a Grupului şco‑
lar Economic Administrativ
Piatra Neamţ. “Eu am venit
să învăţ la şcoala, nu să fiu
snopită în bătaie”, a declarat
eleva bătută. O anchetă a Mi‑
nisterului Educaţiei, Cerce‑
tării şi Tineretului a fost des‑
făşurată în judeţul Suceava
despre cazul copilului care a
murit după o bătaie încasată
în şcoală de la doi elevi mai
mari. Pe 25 mai a fost semna‑
lat decesul elevului din clasa
a VIII‑a de la Grupul şcolar
Dumbrăveni, după ce a fost
bătut de doi colegi mai mari.
Un alt adolescent, din Galaţi,
a fost adus la Spitalul de Ur‑
genţă după ce a fost bătut de
doi elevi chiar în faţa şcolii.
Un alt caz a fost al celor trei
elevi din clasa a IX‑a cu profil
tehnologic de la Liceul Solo‑
mon Halita din Sângeorz‑Băi
care au fost mutaţi discipli‑
nar într‑o altă şcoală pentru
că au ars catalogul clasei.
Din cauza notei la purtare ei
vor fi declaraţi repetenţi şi vor
fi nevoiţi să repete anul şcolar.
Alţi doi elevi sunt cercetaţi de
poliţiştii timişeni pentru un act
de terorism, după ce au anun‑
ţat amplasarea unei bombe la
Liceul Teoretic din Periam.
Un tânăr de 16 ani, elev în
clasa a VII‑a a şcolii de Arte şi
Meserii “Sfântul Apostol An‑
drei” din Ploieşti, este cercetat
de poliţişti după ce l‑a înjun‑
ghiat pe un alt elev de aceeaşi
vârstă, în curtea şcolii. Potri‑
vit unui comunicat dat publi‑
cităţii de Inspectoratul şcolar
Judeţean Prahova, incidentul
s‑a petrecut în pauza de la ora
11.00, din cauza unui conflict
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anterior, cei doi elevi implicaţi
în acest incident fiind de mai
multă vreme în atenţia Poliţi‑
ei. Nu în ultimul rând, cazul
fetei înjunghiate de prietenul
său chiar în biroul directoarei
de la şcoala Centrală a creat
un mare scandal în lumea în‑
văţământului românesc. Me‑
dicii psihiatri sunt de părere
că aceste acte de vandalism,
terorism, huliganism au deve‑
nit un fenomen îngrijorător în
România.
Ţări nominalizate
Studiul a fost efectuat de
OMS împreunp cu Asocia‑
ţia Mondială de Psihiatrie,
Asociaţia Internaţională de
Psihiatrie a Copilului şi Ado‑
lescentului şi asociaţiile de
profesionişti. El se intitulează
“Violenţa şcolară: epidemiolo‑
gie, istoric şi prevenţie”. Ţările
în ordine descrescătoare a ra‑
tei violenţei şcolare calculate
în funcţie de raportările pro‑
fesorilor privind siguranţa lor
şi a elevilor: România (50%),
Kuweit, Iran, Columbia, Un‑
garia, Portugalia, Spania,
Grecia, Slovenia, Belgia, Sin‑
gapore, Islanda, Australia,
Hong‑Kong, Coreea, Norvegia
Cipru, Republica Slovacă, Li‑
tuania etc. Ceea ce este abso‑
lut surprinzător este că SUA
se află în această nominaliza‑
re cu până la 10%.
(extras)
Din articolul de mai sus reiese
că majoritatea conflictelor care
apar în comunitatea şcolară au
loc între elevi, dar semnificativ
este şi numărul conflictelor în
care sunt implicate şi cadre didactice. Mai grav însă este faptul că toate aceste conflicte sunt
raportate ca incidente de violenţă, şi asta la nivel mondial.
Pentru a înţelege actele de
violenţă în şcoli este mai mult
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decât important să cunoaştem
motivele care duc la declanşarea
acestora. Iar acestea sunt, după
cum am văzut, strâns legate fie
de contextul economico‑social,
de climatul familial sau al comunităţii din care fac parte tinerii sau de temperamentul şi
profilul psihologic individual.
Elevii agresivi provin de cele
mai multe ori din medii marcate
de violenţă (familie, cartier etc)
sau de sărăcie, sau sunt tineri
care din diverse motive aleg să
se alăture unor grupuri agresive
şi îşi modifică radical comportamentul pentru a fi acceptaţi de
grup.
De cealaltă parte, elevii agresaţi sunt persoane interiorizate,
sensibile sau timide, fără abilităţi de relaţionare socială, fără
“protecţie” în şcoală sau acasă.
Cât despre profesorii implicaţi
în aceste conflicte manifestate
prin violenţă, profilul lor este
oarecum diferit; dat fiind vârsta,
aici pot interveni motive care ţin
de împlinirile/eşecurile profesionale sau sociale, starea materială, nivelul de stres, viaţa de
familie etc.
Motivele violenţei fizice
sau verbale pentru unii adolescenţi sunt grave, ceea ce îiface
să reacţioneze în funcţie de felul
în care percep o anumită situaţie sau în funcţie de nivelul de
educaţie primit. Pentru adulţi,
mecanismul de declanşare al
reacţiilor violente este diferit şi
ţine mai mult de o anumită conduită interioară.
De exemplu, pentru unii tineri este absolut firesc să reacţioneze violent din motive sentimentale sau atunci când cred că
au orgoliul sau prestigiul de care
se bucură în şcoală le‑a fost ştirbit; la fel de firesc este pentru un
elev conştiincios, cu performanţe
remarcabile la învăţătură, să reacţioneze (mai mult sau mai puţin violent) atunci când se simte
nedreptăţit de vreun profesor
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sau când percepe o incompatibilitate între stilul lui de învăţare
şi aşteptările sale şi abilităţile
pedagocie ale profesorului. Mai
greu de înţeles este însă reacţia
de violenţă fizică a unui profesor
la adresa unui elev sau grup de
elevi.
Analizând o serie de astfel
de relatări cum este cel din articolul de mai sus observăm că
în majoritatea cazurilor relaţiile
conflictuale sunt determinate de
statutul individului şi de relaţia
de putere şi sunt majoritatea de
tipul individ‑individ (elev‑profesor, elev‑elev, elev‑autoritate
etc) şi mai rar de tipul individ‑organizaţie (profesor‑comunitate,
profesor‑director/consiliu director, profesor‑autoritate etc).
Vorbind despre cauzele generale ale unui conflict, trebuie
să ne referim, în primul rand,
la condiţiile psiho‑sociale. Un
climat pozitiv, caracterizat de
condiţii fizice şi materiale bune,
de relaţii interpersonale favorabile, de satisfacţie şi împlinire
personală va oferi rareori condiţiile declanşării unui conflict
interpersonal sau intergrup, ci
dimpotrivă, va motiva individul
şi va contribui la creşterea coeziunii grupului. În comunităţile
şcolare cu dotări materiale de
excepţie, cu personal didactic
şi auxiliar competent, în care
se încurajează şi promovează
comunicarea deschisă între toţi
membrii ei, în care meritele şi
performanţele sunt recunoscute
deschis este puţin probabil să
apară conflicte majore şi care să
se manifeste violent.
Divergenţa şi convergenţa opiniilor, atitudinilor, motivaţiilor,
concepţiilor membrilor comunităţii reprezintă o altă cauză
a declanşării conflictelor. Dacă
există aceeaşi perspectivă asupra procesului educaţional, asupra obiectivelor finale, asupra
modului de apreciere a elevilor,
dacă elevii se simt încurajaţi în
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dezvoltarea abilităţilor şi talentelor lor, dacă opiniile elevilor
sunt luate în considerare, atunci
cu siguranţă nu va exista mediul propice pentru declanşarea
conflictelor.
Caracteristicile socio‑profe‑
sionale ale membrilor comunităţii reprezintă un element de
consolidare a coeziunii grupului, atunci când acestea sunt
la acelaşi nivel de competenţă.
Într‑o unitate educaţională este
necesar să se asigure acelaşi nivel de performanţă şi pregătire a cadrelor didactice, precum
şi pregătirea psiho‑pedagogică
necesară desfăşurii unui proces educaţional corespunzător.
Elevii se simt astfel motivaţi în
procesul de învăţare, ştiind că
membrii corpului profesoral le
poate asigura pregătirea la cele
mai înalte standarde. În plus,
există mai puţine şanse de apariţie a conflictelor pe fondul unei
competiţii oneste între elevii
buni sau profesori.
Mediul de provenienţă este
una din cauzele deselor conflicte între elevi, fie ele conflicte
minore sau majore. Elevii provenind din mediul rural se simt
dezavantajaţi în faţa celor din
mediul urban; cei care provin
din familii cu o stare materială
precară îi invidiază pe cei provenind din familii înstărite, şi prin
urmare caută situaţii din care ei
să iasă câştigători. La fel, elevii
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provenind din familii intelectuale sunt priviţi de ceilalţi ca
fiind avantajaţi de acest lucru
iar în cazul în care aceştia au şi
performanţele şcolare, acestea
nu sunt appreciate la justa lor
valoare.
Alte cauze generatoare de
conflicte pot fi: apartenenţa politică şi religioasă, substratul motivaţional, nivelul de informare
referitor la situaţii care pot afecta coeziunea comunităţii şi pot
genera sentimente de neîncredere, frustrare, nesiguranţă.
O altă clasificare a cauzelor
generatoare de conflicte în şcoli
le împarte în cauze obiective şi
cauze subiective. Dintre factorii
obiectivi menţionăm: mărimea
grupului sau comunităţii (grupurile mai mici sunt mai unite),
prestigiul, plasarea indivizilor
în acelaşi spaţiu, participarea
la acţiuni comune. Factorii subiectivi se referă la sentimental
apartenenţei la grup, atitudinea
faţă de norme şi valori, gradul
de încredere reciprocă între
membrii grupului, satisfacerea
sau nesatisfacerea unor nevoi
individuale, scopurile comune
etc.
Comunitatea şcolară fiind totuşi o comunitate aparte, multe
din aceste cauze sunt doar la
nivel teoretic. Numeroase studii
efectuate în diferite şcoli care
au avut drept scop evaluarea
nivelului de conflictualitate si

agresivitate în colectivele de
elevi precum si a disponibilităţii
elevilor de a contribui la reducerea acestor conflicte a relevat
faptul că principalele motive
ce‑i determină pe tineri să declanşeze conflicte cu colegii lor
sunt agresiunile verbale şi fizice
nemotivate, criticile aduse familiilor lor, agresarea verbală sau
fizică a prietenilor, aroganţa,
minciuna sau referiri la aspectul fizic[2].
Însă asemenea factori generatori sunt specifici vârstei
pubertăţii şi adolescenţei, când
apartenenţa la un grup, aspectul fizic sau nerespectarea normelor şi regulilor sunt lucruri
foarte importante pentru tineri.
Factorii care se referă strict la
procesul de învăţământ au o
pondere mai mică, iar acest lucru este posibil doar în cazul în
care profesorii îşi îndeplinesc
foarte bine rolul în cadrul comunităţii sau elevii nu sunt în competiţie privind performanţele lor
şcolare.
Un lucru este cert însă: cu
cât educatorii şi elevii înţeleg
mai bine cauza conflictului, cu
atât mai mult vor fi în stare să
rezolve conflictul într‑o manieră
constructivă. q
[2]

Studiu privind conflictul si
violenţa în rândul elevilor din CNAIC,
Autor: prof. psiholog dr. Margareta Modre
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Influenţa dreptului de proprietate
şi utilizarea resurselor naturale
Dr. Cristian Sima
CS III, Centrul de Economia Industriei si Serviciilor
Lector univ. dr. Gheorghe Marinescu
Universitatea Dimitrie Cantemir

T

hroughout history, economists have tried to explain the theory of property
rights through private allocation of natural resources. Applying the theory of
natural resources put a few problems and questions about adapting private
law forms of use of these resources, such as that the owner can not exercise all its
powers on resource exploitation. Faced with these constraints, the viability of the
Community award or coexistence possible forms of property, has led some authors
to question the validity of rights “imperfect” evoking, also the economic significance
of these rights and their history of institutional point of view.
Key words: private property rights, common law property right to land ownership

Dreptul de proprietate
asupra pământului poate fi
considerat ca un pachet de documente care conferă proprietarului anumite puteri prin
care se consemnează posesiunea
asupra acestui pământ, lucru ce
poate fi ilustrat prin următoarele exemple:
Un proprietar deţine un act
de posesiune asupra unei anu‑
mite suprafeţe de teren, act care‑i oferă deţinătorului puterea
de a utiliza pământul şi de a‑şi
însuşi rezultatele obţinute prin
exploatarea sa, cum ar fi o recoltă de floarea soarelui. Indiferent
că este mai mică sau mai mare,
recolta revine în întregime proprietarului dacă a cultivat el însuşi terenul respectiv.
Un bloc format din mai mul‑
te apartamente poate fi construit
şi închiriat de o anumită soci‑
etate specializată în asemenea
tranzacţii. O parte din chiria
pe care această societate o percepe prin închirierea apartamentelor respective revine însă

proprietarului terenului pe care
este construit blocul ca urmare
a deptului său de proprietate
asupra pământului.
În concluzie, proprietarul
poate să‑şi utilizeze cum doreşte
terenul fără nici un fel de aprobare, în virtutea dreptului de
posesiune asupra acestuia, consimţit printr‑un act de proprietate, exclusiv şi puternic. Proprietarul poate astfel să‑şi vândă
suprafaţa de pământ respectivă
în întregime sau o poate împărţi
în parcele de diferite dimensiuni
şi să le vândă ca atare, putând în
schimbul acestuia, să cumpere
un teren, în altă parte. Cu alte
cuvinte dreptul de proprietate
este divizibil şi transferabil.
În acelaşi timp însă, dreptul
de proprietate poate fi constrâns
prin restricţii guvernamentale
sau prin restricţii impuse de ceilalţi proprietari de terenuri. Un
exemplu tipic de constrângere
guvernamentală îl constitue interzicerea prin lege a utilizării
anumitor zone urbane în alte

scopuri decât cel de locuit (habitat). În ceea ce privesc constrângerile impuse de ceilalţi proprietari, aceste sunt incluse de obicei, în actul de proprietate şi se
referă la diferite aspecte cum ar
fi, interzicerea construcţiei unor
blocuri de 10‑15 etaje în apropierea unor zone speciale etc.
O altă trăsătură distinctă a
dreptului de proprietate este
durata sa. De exemplu, titlul
de proprietate funciară asu‑
pra pământului este eclusiv,
puternic, trensferabil şi divizibil, fapt ce‑i oferă proprietarului funciar posibilitatea de a‑l
concesiona. Dar concesionarea,
deşi este exclusivă şi puternică,
putând fi transferabilă şi divizibilă, este limitată ca durată.
În general, dreptul de proprietate asupra capitalului natural, poate fi privat sau comun
(public). De aceea, în analizele
economice privind utilizarea
resurselor naturale ale solului
şi subsolului se face distincţie între aceste două tipuri de
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proprietate. Astfel, dreptul
privat de proprietate oferă deţinătorului puterea de a uitiliza
exclusiv resursele naturale de
pe terenul său dacă nu doreşte
să le împartă cu alţii. Dreptul
comun de proprietate nu este
exclusiv (deşi exclusivitatea
este o caracteristică importantă
şi distinctă a dreptului de proprietate), fiecare membru al colectivităţii fiind liber să utilizeze
cum doreşte respectiva resursă
naturală.
În opinia lui Hartwick (1989)
dreptul privat de proprietate
asupra terenului agricol există
de sute de ani şi a fost creat atât
prin acţiuni guvernamentale,
cât şi prin acţinui individuale
în baza numitor legi specifice,
care se refereau la orice tip de
proprietate funciară sau de concesionare a anumitor terenuri.
Dreptul de proprietate asupra
terenurilor cu resurse minerale
este însă distinct faţă de dreptul
de proprietate funciară.
În ceea ce priveşte resursele
reînoibile (regenerabile), dreptul de proprietate se aplică în
funcţie de tipul resursei. Astfel,
acordurile privind modurile de
utilizare a apei sun consemnate
în acte juridice vechi, în care se
întâlnesc două opinii:
a) cele care se referă la faptul
că, dorinţele unui proprietar
nu se întâlnesc cu ce cele ale
vecinului său, de exemplu
un proprietar poate înnota
de‑a‑lungul fermei sale fără
a ştirbi cu ceva dorinţele vecinilor săi;
b) cele care se referă la faptul că
există posibilitatea de inter‑
ferenţă a dorinţelor ambilor
proprietari, de exemplu când
un proprietar construieşte
un lac de acumulare necesar
pentru irigarea propriului teren, fapt ce reduce cantitatea
de apă necesară celuilalt proprietar de teren.
Împărţirea resurselor după
modul de plată a utilizării
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acestora este deosebit de dificilă, fapt ce poate fi unul din argumentele guvernelor în acest
domeniu. În ultimii ani, dezvoltarea câtorva drepturi private
de proprietate asupra resurselor aflate în proprietate comună
au fost argumente pentru multe
acţiuni guvernamentale legale.
Explicaţia este dată de faptul că
valoarea acestor resurse, atât pe
piaţă cât şi în afara ei, a început
să crească atât de mult încât la
plata lor se apelează la dreptul
exclusiv de proprietate. Mai
mult, schimbările tehnologice
au jucat un rol deosebit în diminuarea costurilor de exploatare
astfel încât a apărut pericolul
epuizării rapide a multor resurse naturale aflate în proprietatea comună, cazul pădurilor
tropicale sau al pescutului balenelor fiind cel mai relevant.
În literatura de specialitate
(Hartwik, J.M., Olewiler, N.D.,
1986) se apreciază că intervenţia statului în economie este
necesară, în special pentru alocarea eficientă a resurselor, mai
ales a celor aflate în proprietate
comună. O asemenea intervenţie se impune, ca urmare a im‑
perfecţiunii pieţei, a eşecurilor
sale care duc la distribuirea inechitabilă a veniturilor. Astfel,
resursele epuizabile au o utilizare rapidă mai ales în mediul urban, pe când terenurile agricole,
de exemplu, au o durată mai
mică de folosire, ceea ce contribuie la ineficienţa utilizării lor
în comparaţie cu primul tip de
resurse. Apariţia acestor eşecuri
ale pieţii, au ca principală cauză
libertatea de interacţiune a indivizilor în economie care poate
duce la imperfecţiuni ale mecanismelor pieţii, la utilizări ineficiente ale resurselor naturale, şi
impun intervenţii guvernamentale rapide.
Resursele epuizabile pot fi
extrase rapid dacă, de exemplu,
firmele îşi calculează evoluţia
veniturilor viitoare în raport cu
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cea a ratei dobânzii. Copacii pot
fi tăiaţi într‑un ritm mai scăzut
atunci când sunt luate în consideraţie raţionamentele biologice
de regenerare a pădurilor, ca şi
cele ecologice. La aceste eşecuri
ale pieţii se adaugă cele privind
concurenţa imperfectă, mai ales
monopolul natural al statului
în cazul dreptului comun de
proprietate, care poate duce, în
cazul pescuitului de exemplu, la
stocuri nevandabile, sau, în alte
cazuri, la poluarea aerului şi a
apei, ca şi la epuizarea resurselor de apă potabilă.
Resursele naturale sunt un
domeniu unde mizele politice şi
teoretice sunt indisolubil legate
deoarece, revendicările privind
exploatarea lor, fondate pe noile
geopolitici la scară mondială, se
sprijină pe o argumentaţie teoretică bazată pe limitele analizei
neoclasice, ca şi pe eşecurile sale
în materie de gestiune şi, mai
apoi. pe noile teorii şi metodologii prospective ale economiei politice moderne. Reflectând asupra luării în considerare a consecinţelor degradării mediului, ca
şi a riscului epuizării resurselor
naturale, conferinţele şi convenţiile internaţionale referitoare la
buna utilizare a resurselor naturale s‑au succedat în ultimul
deceniu. Că sunt epuizabile sau
reînoibile, resursele naturale, în
diversitatea lor, sunt privite de
acum înainte la scară mondială.
Lucrările acestor reuniuni internaţionale, privind consecinţele
exploatării resurselor naturale
nu pot fi ignorate, deoarece sunt
însoţite de semnăturile politicienilor, fapt ce implică măsuri de
constrângere (cum ar fi reducerea emisiilor de cluorofluorocarbon ‑ CFC[1] sau a dioxidului de
sulf[2]), ca şi reglementări pentru reducerea până la eliminare
[1]
Revizuirea protocoalelor de la
Montreal din 1990.
[2]
Protocolul Convenţiei asupra
poluării atmosferice transfrontaliere,
1994.
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a practicilor periculoase[3]. Consecinţele vor fi indirecte dacă
se vor legitima marile principii
cum ar fi, recunoaşterea că naţiunile au dreptul suveran asupra
resurselor naturale din cadrul
frontierelor lor şi respingerea
noţiunii de patrimoniu comun
al umanităţii, ca principiu al
exploatării biodiversităţii, susţinut la Conferinţa de la Rio de
Janeiro din 1992.
Dezbaterile ce privesc condiţiile de exploatare a resurselor
naturale nu se limitează numai
la cadrul internaţional, de acestea ocupându‑se şi administraţiile întreprinderilor şi asociaţiilor, ca practici curente ale democraţiei. Drept efect, în câteva
ţări pioniere (SUA şi ţările din
nordul Europei), s‑au impus legi
dinainte stabilite privind deciziile de investiţii şi s‑au reglemetat procedurile de evaluare a
avantajelor pentru colectivitate
în ceea ce priveşte exploatarea
resurselor şi a daunelor produse
asupra mediului, ca şi acţiunile
de ameliorare a acestuia.
Amploarea dezbaterilor este
influenţată de jocurile financiare
care se cifrează la miliarde de dolari, cu atât mai mult cu cât cota
acestora este deja transnaţională (cum ar fi producerea pagubelor ecologice, ca şi repararea lor)
iar apariţia noilor mize politice
se înscrie în construcţia unei noi
ordini globale asupra mediului,
subscrisă unei noi ordini mondiale a cărei valoare cardinală se
bazează pe mecanismele pieţei
(Weizel, J.Y., 1997). Procesele
generalizării pieţelor induce noi
“fronturi de pionerat”, care sunt
din ce în ce mai mult mediatizate, cum ar fi cel al biodiversităţii
dar, din păcate, acestea ridică
noi probleme metodologice referitoare la estimarea beneficiilor sau pierderilor legate de
[3]
Resolution 44/225 de l’Ansamble
General des Nations Unies du 22 december 1989 sur la peches au Grand
Filets Pelagique derivants.
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exploatarea resurselor neregenerabile. În acelaşi timp, dezbaterile politice au consemnat
şi necesitatea punerii în valoare
a unor noi resurse prin intermediul gestiunii celor deja exploatate (de exemplu, vegetaţiile
marine ce pot fi captate sunt
de ordinul a 27 mil. tone). Importanţa acestor dezbateri este
explicată şi de durata lor, ca şi
a conflictelor apărute din cauza
poziţiilor antagonice în ceea ce
priveşte exploatarea resurselor
naturale şi definirea noii geopolitici la scară mondială.
Mutaţiile şi complicaţiile ali‑
anţelor care se fac şi se desfac
în funcţie de resursa luată în
considerare, acesta este peisajul
geopolitic care redesenează noua
hartă a modului de consum al
resurselor naturale (Răducanu
V., 2000).
Regulile mizelor între state,
firme multinaţionale, ca şi lobiul făcut de comunităţile locale
asupra mediului, sunt rezultatele unor compromisuri politice
decise la marile conferinţe care
şi‑au propus aceste obiective,
înscrise în protocoale, convenţii,
şi declaraţii de intenţie. În plus,
convenţia asupra diversităţii biologice de la Rio a furnizat un
compromis politic între diferiţii
actori, deoarece s‑a recunoscut,
pe de o parte, dreptul suveran al
tuturor participanţilor asupra
resurselor din interiorul frontierelor lor, iar pe de altă parte,
accesul străinilor la exploatarea
resurselor reînnoibile în schimbul unei cote din beneficiu, fără
însă a se preciza modalităţile
de acces. Compromisul făcut la
Rio a deschis drumul unei prime
întrebări asupra beneficiilor accesului la resurse, modalităţilor
de control al acestui acces, repartiţia beneficiilor legate de exploatarea unor noi resurse, ceea
ce a constituit, sursa dezbaterilor asupra modului de însuşire
şi gestiune a resurselor naturale
care sunt supuse revendicărilor
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politice divergente sau antagonice Reflecţiile asupra exploatării resurselor naturale în scopul
dezvoltării durabile conduce la
punerea unor noi întrebări privind modul de cunoaştere şi formalizare a schemei de exploatare şi gestiune a întregii game
de resurse naturale, reducerea
poluării atmosferice prin gestiunea faunei din parcuri etc.
Economiştii care studiază problematica gestiunii durabile a
resurselor naturale sunt împărţiţi în două fronturi (economişti
anglosaxoni, în contrast cu cei
francofoni) privind cercetarea
teoretică şi cea aplicativă, cu
două consecinţe:
ü ���������������������������
Prima consecinţă a confruntărilor este consideraţia că
resursele naturale sunt surse vitale pentru o nouă disciplină, economia resurselor
naturale, în măsura în care
este posibil; testul de aplicabilitate a ipotezelor teoretice
a schemelor de gestiune (în
sistemul anglosaxon) indică
validarea sau refuzarea diferitelor ipoteze, ceea ce deschide un nou câmp de investigaţii, oferind economiştilor
posibilitatea aducerii unor
contribuţii originale pentru
economia politică.
ü A doua consecinţă este pentru
noii economişti o reîntoarcere
la “ochiul ciclonului”, inima
jocurilor politice şi teoretice
supuse mottoului noii ordini
mondiale, angajamentul teoreticienilor şcolii de la Londra, stâlpii noii politici a Băncii Mondiale privind mediul,
exemplu al mizelor politice
jucate de cercetătorii englezi.
Caracteristic economiei resurselor naturale este suprapunerea, în timp, a mizelor politice şi teoretice care au cunoscut
două momente principale, o
primă perioadă, dominată de
gândirea neoclasică promotoare
a gestiunii private şi o a doua
perioadă, când a început să se
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manifeste gândirea heterodoxă
la confluenţa mai multor curente (convenţionaliştii, “noii” teoreticieni privind dreptul de proprietate, instituţionaliştii etc.).
Amprenta neoclasică este
foarte puternică încă de la aparaţia unei teorii dominante din
domeniul resurselor naturale,
în primul rând prin formalizarea exploatării acestora şi integrarea lor în modelul general al
lui Walras, tentativă iniţiată de
Hotelling în 1931, pe exemplul
resurselor epuizabile. De altfel,
aceasta a fost prima treaptă în
eşafodajul neoclasic urmate de
încă două, care au dus la elaborarea uni instrument conceptual de valorizare a activelor naturale mai aproape de mediu şi de
modelarea dezvoltării durabile.
O problemă deosebită este
cea a evaluării activelor na‑
turale, pentru rezolvarea căreia, Brigitte Desaigues şi Patrick
Point (1997) s‑au bazat pe trei
raţiuni. În primul rând, nu au
lăsat să se perpetueze o situaţie
care să împingă agenţii economici să se comporte astfel încât
valoarea serviciilor produse de
activele naturale să fie nule, sau
să nu se poată identifica un semnal de tipul preţurilor prin care
să se corijeze distorsiunile în
alocarea resurselor naturale. În
al doilea rând, intervenţia crescândă a puterii publice sub forma unor programe de protecţie
a patrimoniului natural ale căror costuri de oportunitate sunt
în creştere astfel că se convine
asupra dimensiunii beneficiilor
aduse societăţii. În sfârşit, în al
treilea rând, elementul esenţial
în organizarea sistemului, angajamentul necesar al responsabilităţilor agenţilor economici
înaintea generării unei daune,
prin luarea în considerare a lor
într‑o asemenea manieră încât
să se poată reflecta convenabil
pierderea suferită de societate.
Este demn de subliniat aportul
acestor metode de evaluare a
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activelor naturale, mai ales prin
evidenţierea costurilor ”externe”
care nu sunt suportate de utilizatorii resurselor naturale decât
în măsura în care este dovedită
oferta şi cererea pentru aceste
resurse (Răducanu V., 2000).
O problemă mult abordată în literatura de specialitate
este cea privind cotradicţiile
integrării resurselor natu‑
rale în modelul echilibrului
general.
După economiştii neoclasici,
resursele naturale nu ar trebui
sustrase de la legea utilităţii
marginale descrescânde şi de la
cea a rarităţii. Aceşti autori au
afirmat că şi atunci când se menţine un model uniform de fixare a
preţurilor în locul unuia cu două
funcţii independente, o funcţie a
cererii descrescânde în raport cu
preţurile, care răspunde principilui utilităţii marginale descrescânde şi o funcţie a ofertei
crescătoare în raport cu preţurile, care răspunde princpiului rarităţii şi la legea randamentelor
descrescânde, poate exista un
echilibru stabil, pentru că acesta înglobează resusele naturale.
Ceea ce rămâne de stabilit este
problema metodologiei de integrare a resurselor naturale în
modelele de creştere economică,
ca şi determinarea mecanismului de reglementare a exploatării lor. În acest sens, se propune
asimilarea resurselor naturale
la capital a cărui contribuţie la
randamentul exploatării lor va
fi identică cu cea a altor capitaluri cu condiţia respectării echilibrului pe piaţa capitalurilor.
Integrarea resurselor naturale în modelul echilibrului general
al lul Walras a fost propusă de
către Hotelling, care a susţinut
că, caracterul epuizabil al unei
resurse explică disocierea dintre
preţ şi costul marginal. Astfel,
la stabilirea preţului resurselor trebuie să se ţină seama de
costul marginal al utilizării lor
care este suportat de producător
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sau de colectivitate, dacă resursele se epuizează aceasta constituind expresia unei rente speciale, renta rarităţii. Definind
restricţiile exploatării optime a
unui zăcământ, Hotelling a determinat ritmul de evoluţie a
preţurilor care să asigure o explotarea optimală în fiecare perioadă. Totodată, el a enunţat
şi un mecanism de reglare care
asimilează resursele epuizabile
la capital, şi anume preţul net
al unei resurse epuizabile trebuie să crească în funcţie de ritmul
ratei de actualizare, confundată
cu rata dobânzii.
Jean‑Marie Harribey (1995)
a făcut o aspră citică condiţiilor
teoretice de integrare a resurselor naturale în modelul neoclasic al echilibrului general,
evidenţiind, în acest sens, trei
contradicţii teoretice: imposibilitatea realizării unui optim Paretian, imposibilitatea evaluării
monetare a resurselor naturale,
dificultatea creării unei pieţe
specializate. În ceea ce priveşte
primul obstacol, autorul caută să
demonstreze că existenţa externalităţilor cotracarează realizarea unui optim paretian, că unicitatea echilibrului şi pretenţia
de optim sunt reduse din cauza
repartiţiei veniturilor iar patrimoniul natural poate el însuşi
să aibă o influenţă mare asupra
evaluării depozitelor marginale,
în fine că internalizarea costurilor şi avantajele comparative ar
provoca un efect pervers asupra
mediului.
După alţi autori, acestea condiţii sunt: inexistenţa unei baze
de calcul pentru fixarea preţurilor, non‑pertinenţa ritmurilor
de actualizare pentru luarea lor
în considerare pe termen lung,
în sfârşit, incertitudinea care
înconjoară deciziile în materie
de mediu, ceea ce explică imposibilitatea evaluării monetare a
resurselor naturale. Dificultatea de creare a unei pieţe specifice este evidenţiată atât de
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problema identificării pagubelor
aduse mediului prin exploatarea
resurselor naturale, la care nu
se cunosc nici originea nici efetele, cât şi de problemele identificării actorilor care pot îmbrăca
pe rând statutul de responsabil
sau victimă. O asemenea problematică este confirmată de necesitatea recunoaşterii rolului statului şi, în acelaşi timp, de rolul
contradicţiilor pentru existenţa
unei pieţe concurenţiale. În sfârşit, Jean‑Marie Harribey (1997)
afirmă imposibilitatea logică de
integrare a resurselor naturale
în modelul echilibrului general,
evidenţiată printr‑o succesiune
logică a cotradicţiilor specificate
mai sus, subliniind şi dificultăţile metodologice pe care le‑au
cunoscut elaborarea sa.
Atribuirea resurselor naturale este un punct nodal de suprapunere a mizelor politice cu
teoria. Modul de atribuire este
la originea disputelor dogmatice între militanţii unei alocări privative considerate ca
punct final şi cei care militează
pentru menţinerea proprietăţii comune sau publice care să
acorde o atenţie aparte gestiunii comunitare (comunitate bazată pe management), ca şi a
resurselor naturale reînoibile,
ale căror caracteristici principale este accesul liber şi absenţa proceselor de atribuire a lor.
Dar, pentru precursorii rolului
economic al dreptului de proprietate, reprezentaţi în principal
de Coase (1960), alocarea optimală a resurselor este afectată
de natura şi repartiţia drepturilor de proprietate; absenţa sau
carenţa acestor drepturi explicând existenţa externalităţilor,
interdependenţa non regulilor
de schimb şi afectează funcţia
obiectiv a agenţilor economici.
Internalizarea externalităţilor
este trecută prin definirea dreptului de proprietate exclusiv şi
transferabil asupra bunurilor
considerate ca non atribuit sau
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atribuite imperfect; odată aceste
drepturi constituite, problemele
pot fi reglate prin negocierea
bilaterală conform teoremei lui
Coase. S‑a convenit că această teorie a fost evidenţiată de
analizele micro‑economice neoclasice deoarece, în schimbul de
mărfuri, dreptul de proprietate
trebuie să ajute la fixarea preţului de echilibru (care are toate
caracteristicile unui optim paretian) şi să maximizeze utilitatea
sperată; o aplicaţie a acestei teorii în cercetarea mediului este
“dreptul de poluare” care permite fixarea unui preţ de echilibru
egal cu costul marginal al purificării acestuia, acoradat pentru
volumul total al poluării.
În acest cadru se situează
contribuţia novatoare a lui Patrice Guillotreau (1997) care
afirmă că, acţiunea colectivă în
materie de drepturi de proprietate poate fi sursa câştigurilor
economice. În analiza celor mai
complexe sisteme, Guillotreau
a demonstrat că internalizarea
externalităţilor prin drepturile private de proprietate se urmăreşte până când câştigurile
individuale vor fi compensate
prin costuri de tranzacţii crescute, provocate prin pierderea
interacţinilor colective existente între grupele de exploatatori.
Este importantă consolidarea
formelor multiple şi omogene de
organizare colectivă, în măsura
în care acestea din urmă permit rezolvarea externalităţilor
şi prezintă garanţii mai bune
contra comportamentelor oportuniste ale agenţilor economici.
Integrarea forţată a teoriei dreptului de proprietate în schema
gândirii neoclasice, trebuie să
cedeze locul unei abordări de inspiraţie neoinstituţionalisă care
consideră că structura dreptului de proprietate este definită
prin reabsorbirea acestor externalităţi negative individuale în
scopul creării ineteracţiunii pozitive între grupe de utilizatori.
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Problema care se pune este de a
sesiza interacţiunea între dreptul de proprietate şi externalităţi într‑o perspectivă dinamică,
ceea ce ne determină să le considerăm ca forme comune unui
factor şi unui produs de schimb
instituţional.
Aceasta lucrare a beneficiat
de suport financiar prin proiectul ”Studii Postdoctorale in
Economie:Program de formare continua a cercetatorilor de
elita‑SPODE”cofinantat
din
Fondul Social European, prin
programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007‑2013, contract
nr.POSDRU/89/1.5/S/61755
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S

ustainable development represents a new plan for civilization, even it has
ancient deep roots in our human consciousness and tradition; this isn’t an
antinomy, but the choice to live respecting others ground rules than those
which generated the present global difficulties. The question “How do we act
durably?” has multiple answers and one of these is sustainable tourism because of
this enormous ampleness in tourism’s development since 20‑th century end until
our days, and also because tourism trades on environmental resources (sometimes
until their deterioration) and local (host) community which is frequently in
disadvantage. Ecological Tourism and Fair Trade in Tourism could become a real
chance for biological diversity protection only if it will replace the present forms in
tourism instead of being complementary.
Key words: morality, sustainable development, ethics, education, eco‑tourism,
fair‑trade in tourism

Durabilitatea între teorie
şi practică
În general, atunci când ne
gândim la durabilitate, de multe
ori ne gandim la durabilitatea,
longevitatea şi respectul faţă
de mediu. Ca atare, o practică
durabilă trebuie să ţină cont de
sănătatea viitorului. Cu toate
acestea, ideea de durabilitate nu
este rezervată doar pentru fizic
sau pentru lumea materială, ci
ea se aplică de asemenea pentru gândire, credinţă, conduita
umană şi societatea ca ansamblu. Durabilitatea este mult mai
mult decât un simplu simplu
proiect tehnocrat de administrare inteligentă a resurselor,
mult mai mult decât un simplu
termen din resortul Clubului
de la Roma, al Băncii Mondiale
sau al O.N.U. şi multe lucruri
depind de reuşita impunerii şi
dezvoltării potenţialului acestui
concept. “Această idee va primi noi impulsuri odată ce va fi

înţeleasă ca un nou proiect civi‑
lizator, care este însă adânc înrădăcinat în tradiţiile şi în conştiinţa noastră umană. Tradiţia
şi inovaţia nu mai trebuie să
se afle pe poli opuşi. Un rezervor comun de valori, idei şi vise
înseamnă pentru noi o resursă
culturală importantă.”[1]
Aplicarea în domeniul econo‑
mic impune noi forme de administrare, care să ţină mai mult
cont de factorul natură ca factor
de producţie, poate chiar şi la
calcularea preţurilor finale. Aici
nu va apărea însă doar întrebarea cum se poate transpune
acest lucru în cazurile singulare
– prin reglementări politico‑administrative şi/sau economice – vor apărea însă şi dispute
referitoare la cât de mare poate
fi capacitatea de aclimatizare
a economiei pe o piaţă globală
[1]
Ulrich Grober, Die Idee der Nachhaltigkeit als zivilisatorischer Entwurf;
în: Aus Politik und Zeitgeschichte
24/2001, p. 3

care operează decentralizat,
dacă nu se stabilesc la nivel internaţional paşii pe calea unei
dezvoltări durabile – aceşti paşi
putând fi chiar nerealizabili.
Planul social necesită revendicări cu totul noi legate de
principiul şi practica echităţii în
distribuţie ‑ iar acest lucru, din
trei motive: ţinând cont de faptul că acest concept de dezvoltare durabilă provine din discursul de politică a dezvoltării, este
afectată în primul rând distribuţia şanselor de dezvoltare în
cadrul complexului problematic
nord‑sud. În al doilea rând este
vorba despre cât de bine va fi tolerată în cadrul societăţii o modernizare ecologică, care nu va
aduce cu sine doar noi şanse, ci
şi cu multe noi probleme. Cum
se poate garanta faptul că posibilităţile de viaţă, de lucru şi de
consum vor fi distribuite cât de
cât corect? Celor două probleme
de mai sus li se mai adaugă una,
şi anume “echitatea distributivă
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inter‑generativă”. Interesele generaţiilor viitoare trebuie avute
în vedere în cadrul distribuţiei
de astăzi a şanselor, ceea ce înseamnă că societatea trebuie să
ţină cont de faptul că prezentul
nu este altceva decât trecutul viitorului nostru, iar asupra şanselor viitorului decidem acum.
Această problemă extrem de
importantă vizează disponibilitatea societăţii, a economiei şi a
fiecăruia dintre noi, de a accepta
aceste schimbări în comportamentul nostru de producţie şi
consum, ba chiar şi în stilul nostru de viaţă. Cele mai importante schimbări trebuie să se petreacă însă în domeniul politic.
Încă de la formularea obiectivelor pentru o dezvoltare durabilă,
sistemul politic actual, programat pe termen scurt, în funcţie
de succesul repurtat la alegeri
şi orientat în vederea creşterea
nivelului de trai din simplul motiv pentru a‑şi asigura puterea,
este în mod cert suprasolicitat.
Transpunerea acestor obiective
dovedeşte necesitatea sporită de
schimbare a politicului, pentru
că noile orientări valorice şi stilurile de viaţă emergente nu pot
fi reglementate nici la nivel politic, nici la nivel administrativ, el
neputând fi proliferate decât la
nivel comunicativ. De aceea, în
dezbaterea privind implementarea conceptului dezvoltare du‑
rabilă s‑a ajuns la un consens
asupra faptului că o participare
sporită a cetăţenilor constituie
premisa necesară pentru succesul acestei idei: “atât în ceea
ce priveşte formularea obiectivelor, cât şi transpunerea acestora, este nevoie de o cu totul
nouă cultură a dialogului, care
presupune disponibilitatea responsabililor de la nivelul politicii şi societăţii, de a elabora
ţelurile, precum şi paşii întru
implementare, la comun cu persoane, grupări şi asociaţii angajate.[...] Politica durabilităţii ne
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cere tuturor să ne gândim fără
egoism ce am putea realiza dacă
interesele noastre personale ar
coincide întru totul cu interesele
comunităţii. Ideea durabilităţii
ne conduce astfel, într‑un salt
calitativ, spre participare civilă
şi, până la urmă, la o modernizare a democraţiei. Pentru că
aici nu mai este vorba numai de
participarea la acţiuni iniţiate
la nivel politic sau administrativ, ci de o participare conştientă, responsabilă, de o consfătuire asupra problemelor comune,
asupra misiunii de organizare
a politicii. Aceasta înseamnă
că actorii socio‑politici trebuie
să îşi asume o responsabilitate
deosebită în ceea ce priveşte impunerea politică a durabilităţii,
fapt care atrage după sine consecinţe structurale, instituţionale şi financiare.”[2]
Complexitatea
procesului
care înseamnă transpunerea în
practică a noţiunii “durabilitate” antrenează elementul cheie
educaţie; educaţia pentru dezvoltare durabilă poate deveni un
puternic element de legătură între educaţia politică (incluzând
aici educaţia pentru pace), învăţământul global, educaţia de
mediu şi educaţia sanitară.

Turism durabil?
Turismul durabil semnifică
abilitatea destinaţiei turistice de
a rămâne competitivă împotriva
tuturor problemelor apărute, de
a atrage vizitatorii şi a‑i fideliza ulterior, de a rămâne unică
din punct de vedere cultural şi
a fi într‑un permanent echilibru cu mediul ambiant. Turismul durabil reflectă 3 aspecte
importante:
[2]
 Horst Zilleßen, Von der Umweltpolitik zur Politik der Nachhaltigkeit.
Das Konzept der nachhaltigen Entwicklung als Modernisierungsansatz; în:
Aus Politik und Zeitgeschichte 50/1998,
p. 3‑5 şi 8

43

a. calitate – turismul durabil
prevede o experienţă valoroasă
pentru vizitatori, îmbunătăţind
în acelaşi timp calitatea vieţii
comunităţii gazdă şi protejând
mediul;
b. continuitate – turismul
durabil asigură continuitate resurselor naturale pe care se bazează şi o continuitate a culturii
comunităţii gazdă cu experienţe
satisfăcătoare pentru vizitatori;
c. echilibru – turismul durabil asigură un echilibru între
nevoile industriei turistice, ale
partizanilor mediului şi comunităţii locale.
Scopurile turismului durabil
sunt:
– să îmbunătăţească calitatea vieţii comunităţii gazdă
– să prevadă echitate intra şi
între generaţii
– să protejeze calitatea mediului prin menţinerea diversităţii biologice şi a sistemelor
ecologice
– să asigure integritatea
culturală şi coeziunea socială a
comunităţii
– să prevadă experienţe de o
înaltă calitate pentru vizitatori.
Începând cu anul 1998, turismul a devenit, înregistrând
încasări de peste 500 miliarde
USD, cea mai mare industrie de
export din lume, iar celor 700 de
milioane de vacanţe în străinătate li se mai adaugă şi 2,3 miliarde de turişti care îşi petrec
vacanţele în propria ţară.
Pe calea către o societate mondială durabilă, această industrie
joacă astfel un rol deosebit de
important, marile companii turistice jonglând de câţiva ani cu
termeni precum “ecoturism” sau
“turism moderat”. Dar aceasta
nu anihilează cele trei tendinţe
turistice extrem de periculoase
pentru mediu şi pentru situaţia
socială şi economică din ţările în
curs de dezvoltare, care au luat
amploare:
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Ø creşterea numărului călă‑
toriilor cu avionul – tot mai mulţi turişti zboară cu avionul pe
distanţe lungi. Turismul intercontinental a crescut între anii
1985 şi 1996 cu 73 de procente.
Conform Organizaţiei Mondiale a Turismului, în curând, din
trei călătorii spre destinaţiile de
vacanţă, una va fi efectuată cu
avionul.
Intergovernmental Panel on
Climate Change apreciază în
raportul apărut în 1999 şi intitulat “Aviation and the Global
Atmosphere” că emisiile anuale
rezultate de pe urma transportului aerian vor creşte cu trei
procente – adică se vor dubla la
fiecare 23 de ani! (…iar “un pasager al unui avion civil produce
la fiecare oră de zbor la fel de
multe emisii de gaze de seră cât
o persoană din Bangladesh într‑un an.” – Manfred Treber von
Germanwatch, 2005).
În afara zgomotului şi a emisiilor de dioxid de carbon produse de avioane, extrem de nocive
pentru climă deoarece gazul de
seră este emis la o altitudine
mare, mai apar şi alte consecinţe problematice: la construcţia
unui avion sunt folosite materii
prime cu o intensitate energetică ridicată (vezi aluminiul); prin
construirea şi extinderea aeroporturilor creşte suprafaţa folosită de teren, iar deseori se ajunge
la o supra‑încărcare a localităţilor ţintă: “dispariţia plajelor din
pricina eroziunii şi inundaţiilor,
salinizarea surselor de apă potabilă, poluarea ecosistemelor din
zonele de coastă, distrugerea infrastructurii în urma furtunilor
tropicale şi pierderile masive de
peisaje naturale ameninţă viaţa
şi durabilitatea industriei turistice a multor insule mici.”[3]
[3]
IPCC, Special Report. The Regional Impacts of Climate Change:
Summary, 1997; cit. după: Norbert
Suchanek, Die dunklen Seiten des globalisierten Tourismus; în: Aus Politik

Ø tot mai multe vacanţe
all‑inclusive – alături de călătoriile cu avionul – deseori în combinaţie cu ele, acestea acaparează tot mai mult piaţa, pentru că
promit câştiguri mari firmelor
de turism, dar aduc în schimb o
mulţime de probleme: “Aproape
toate companiile turistice se orientează din ce în ce mai multe
spre ghetourile cu circuit închis,
în care turiştii pot mânca şi bea
după pofta inimii (...). Doar excursiile succinte în autocare cu
climatizare sau vizitele scurte
la bordeluri se petrec în afara
satelor de vacanţă. Populaţia
locală este astfel exclusă aproape cu totul de la profit, pentru
că, de cele mai multe ori, până
şi alimentele sunt importate din
statele industrializate. Populaţia locală nu este folosită decât
ca un fel de culise ocazional şi ca
sursă de prostituate ieftine.”[4]
Ø tot mai multe croaziere –
“Principiul all‑inclusive practicat în turism, care urmăreşte
obţinerea unui câştig cât mai
mare pentru firma de turism
este exploatat la maximum în
cazul croazierelor. Coastele şi
insulele de vis din ‘lumea a treia’
unde acostează vasele nu se aleg
de regulă decât cu “pomenile” şi
gunoaiele aruncate în urmă de
aceste vase de vis. Transportul,
cazarea şi masa constituie cea
mai mare parte din cheltuielile
turiştilor. În cazul croazierelor,
aceste cheltuieli ajung practic
sută la sută în buzunarele companiilor internaţionale de turism. Vasele ajung în porturi de
obicei dis de dimineaţă, pentru
a ridica ancora în aceeaşi seară
(...). Economia insulelor de vis şi
und Zeitgeschichte 47/2001, p. 33, versiune online
[4]
Norbert Suchanek, Die dunklen
Seiten des globalisierten Tourismus. Zu
den ökologischen, ökonomischen und
sozialen Risiken des internationalen
Tourismus; în: Aus Politik und Zeitgeschichte 47/2001, p. 33, versiune online
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a regiunilor de coastă din Caraibe, din Mediterană, din Marea
Sudului sau din Oceanul Indian
profită în cel mai bun caz doar
de pe urma scurtelor excursii,
din gustările luate de turişti,
din comerţul cu suveniruri şi din
prostituţie. Liniile de croazieră
însă nu împart însă nici măcar
aceste firimituri cu ţările în curs
de dezvoltare. Turiştii îşi pot
achiziţiona chiar de la bord suveniruri din ţările „vizitate“ (...).
Singura sursă semnificativă de
venit pentru ţările şi insulele în
care ancorează aceste vase sunt
taxele de intrare, taxele de port
sau taxa „pe cap“ de turist. Spre
avantajul industriei croazierelor, aceste ţări nu au reuşit
decât de curând să stabilească
reguli clare în acest sens. Cruise
Line‑urile au reuşit aşadar să
„fenteze“ statele în cauză, preferând să oprească pe insule care
nu pretind taxe (...). Unele companii care organizează croaziere
nici nu mai au nevoie să ancoreze pe insulele care aparţin altor
ţări. Ele se folosesc de „insulele de vis“ cumpărate sau luate
în regie proprie. Astfel, insula
particulară Salt Cay din Bahamas se bucură de o mare popularitate în rândurile companiilor de croazieră. Trei linii îşi
împart acest petec de pământ,
oprind aici fiecare într‑o altă zi
a săptămânii, şi dându‑i, fiecare, câte un alt nume: Dolphin
Cruise Lines o numeşte Dolphin
Cove sau Blue Lagoon, Majesty
Cruise Lines a botezat‑o Royale
Isle, în vreme ce Premier Cruise
Lines se mulţumeşte cu denumirea de Salt Cay.“[5]
Exemplele au arătat că în
cazul branşei turistice, aflate în
plin proces de expansiune, lucrurile nu se desfăşoară deloc în
direcţia durabilităţii, fără a mai
aminti variantele problematice
precum turismul pentru golf
[5]

ibidem, p. 34
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sau turismul sexual. Care sunt
alternativele durabile?

Ecoturism şi turism
fair‑trade
Având în vedere structurile
şi raporturile de forţă actuale, “ecoturismul este considerat la această oră mai degrabă
ca o afacere suplimentară (...).
Deşi ecoturismul şi turismul
Fair‑Trade, controlat de băştinaşi, ar putea constitui o şansă
reală pentru protecţia biodiversităţii. Dar toate acestea doar
dacă vine să înlocuiască formele actuale de turism şi nu să le
completeze, aşa cum s‑a întâmplat până acum.”[6]
Turismul etic a găsit susţinere la nivelul Comisiei Europene, care a finanţat începând cu
1999 proiectul britanic pe 3 ani
Tourism Concern’s internatio‑
nal Fair Trade in Tourism Ne‑
twork, reţea ce a reuşit reunirea
a peste 150 de organizaţii (din
industrie, O.N.G.–uri şi universităţi) prin intermediul cărora
au putut fi examinate realităţile industriale cu implicaţii la
nivelul turismului din ţările în
curs de dezvoltare, concluzia fiind că turismul trebuie orientat
către practici comerciale etice
dezvoltându‑se un management
progresist în interesul protejării
atracţiei destinaţiilor turistice
şi al obţinerii unor beneficii mai
substanţiale de către comunităţile locale (unde se desfăşoară
acesta); astfel, direct sau indirect, Fair Trade în turism sprijină drepturile comunităţilor de
indigeni în scopul participării
acestora la desfăşurarea procesului turistic în postura de partener egal şi beneficiar în părţi
egale alături de ceilalţi membri
cheie implicaţi.
Astfel, beneficiarii prioritari
ai Fair Trade în Turism sunt
[6]

ibidem, p. 36‑37
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acele grupuri şi secţiuni ale comunităţii gazdă care:
– nu au avut anterior un cuvânt în procesul de decizie
din turism;
– sunt în dezavantaj din punct
de vedere economic sau social
sau sunt discriminaţi, în particular prin planurile de turism care se desfăşoară deja
sau în cele viitoare;
– sunt implicate în noile iniţiative turistice;
– sunt gata să se angajeze în
piaţa naţională/ internaţională, dar pentru reuşită au
nevoie de suport tehnic şi
organizaţional;
– sunt angajate oficial sau neoficial în sectorul iniţiat de
Fair Trade în turism;
– se încadrează ca partener
public/ privat sau societate
civilă în contextul general
de dezvoltare a procesului de
destinaţie;
– susţin codul etic ce dirijează
convenţia parteneriatului;
– au calitatea de produs prin
fair trade, monitorizat şi garantat astfel.
În ceea ce priveşte implemen‑
tarea, Fair Trade in Tourism
încorporează cinci arii unde se
impune schimbarea în scopul
echităţii generale:
1. convenţiile internaţionale de
comerţ (International Trade
Agreements)
2. industria turistică (corporaţiile transnaţionale şi investitorii independenţi)
3. împuterniciţii temporari ai
comunităţii de destinaţie
4. comportamentul consumatorului
5. politicile guvernamentale în
ceea ce priveşte destinaţia
Se apreciază că datorită diversităţii circumstanţelor destinaţiilor locale, ca şi datorită
complexităţii sistemului turistic, nu este posibil un model unic
de implementare. Totuşi, poate
fi furnizat un cadru general care
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să orienteze adaptarea la nivel
local şi în cadrul diferitelor sectoare industriale.
Principalele
criterii
de
fair‑trade în turism, rezultatul
conlucrării în perioada iunie
1999‑noiembrie 2000 din interiorul Tourism Concern’s international Fair Trade in Tourism
Network reprezintă doar un stadiu în elaborarea lor şi vizează
următoarele puncte majore:
1. parteneriat comercial co‑
rect între investitori şi comunita‑
tea locală (consultări şi negocieri
echitabile, operaţiuni responsabile şi transparente prin audit
social şi de mediu, folosirea potenţialului uman local (persoane individuale, firme private,
societate civilă) în parteneriat
prin angajări şi pregătirea lor
pentru poziţie managerială; investitori conştienţi de şi dispuşi
să adere la dispoziţiile derivate
din regulamentele locale, naţionale sau internaţionale în ţările
de origine ale turiştilor – cum ar
fi controlul sănătăţii, reglementări legate de mediu), practici
anticorupţie;
2. distribuţia echitabilă a
beneficiilor către membrul local
(preţ corect, negociat în parteneriat cu furnizorii locali, competiţie corectă între investitorii
străini şi locali pentru intensificarea oportunităţilor pentru
investiţia şi competiţia locală,
distribuţia dreaptă a veniturilor
din turism ţinând cont de folosirea bunurilor publice, a infrastructurii, a resurselor naturale,
folosirea produselor şi materialelor locale, investitorii străini
să fie în conformitate cu impozitarea de la destinaţie – politicile
de transfer financiar ale corporaţiilor transnaţionale trebuie
revăzute pentru a se asigura
obligaţiilor potrivite, informare
şi educare deschisă şi transparentă ca parte a procesului de
marketing a consumatorului în
ceea ce priveşte modul în care
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activitatea turistică adduce beneficii populaţiei locale, precum
şi legat de modul în care turiştii/
călătorii pot ajuta la respectarea
priorităţilor socio‑culturale, economice şi de mediu ale comunităţilor de la destinaţie – respect
pentru bunurile culturale: proprietatea intelectuală şi Drepturile Omului, adaptarea culturii
locale şi indigene pentru scopuri
turistice doar pe baza consutării şi posibilităţii de control de
către comunitatea implicată, ţinuturile publice şi drepturile de
acces, aşezămintele sacre şi comunităţile tradiţionale trebuie
recunoscute şi protejate de amploare turistică);
3. aspecte comerciale corecte
între turişti şi indigeni – turişti
informaţi şi responsabili care să
facă schimburi reciproce cu oamenii locului repsectându‑le cultura, care să plătească un preţ
corect pe piaţă, dar şi localnici
care să ceară un preţ cinstit;
4. folosire echitabilă şi du‑
rabilă a resurselor – investiţii
şi cercetare în protecţia mediului, implementarea măsurilor
care să stimuleze mediul local,
consultarea comunităţii locale,
aderarea la convenţiile naţionale şi internaţionale relevante cum este Convenţia asupra

Diversităţii biologice şi la regulamente, incluzând reglementările care s‑ar aplica în ţara de
origine a turistului;
5. salarizare şi condiţii de
muncă corecte – să reflecte standardele internaţionale la nivelul
muncii, cum ar fi: salariul minim
naţional, libertatea asocierilor,
sănătate şi siguranţă, muncă
fără implicarea copiilor sau a
sclavilor, fără discriminări, în
marjele Declaraţiei O.N.U. asupra Drepturilor Omului.

Concluzii
Sintagma “dezvoltare durabilă” include doi termeni
interdependenţi.
Dacă nu se va reuşi încheierea de acorduri în domeniul
politicii mediului pe care toate
părţile implicate să le resimtă
ca fiind corecte şi dacă acţiunile
umane vor fi în dezacord cu legile ecologice, durabilitatea nu va
mai fi posibilă; durabilitatea implică mutaţia fundamentală de
la etica antropocentrică, la etica
holistă.
„Dacă vrem ca lumea noastră să devină mai durabilă, toţi
oamenii trebuie să adopte un
alt comportament şi un alt stil
de viaţă. […] oamenii au nevoie
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de o mai mare măsură de competenţe autoreflexive, sociale şi
politice, de o disponibilitate mai
mare, precum şi de capacitatea
de a acţiona în afara sferei lor
personale restrânse.”[7]
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Turismul în paradigma creşterii
durabile. O abordare privind eşecul
pieţei şi externalităţile în turism
Constantin Constantinescu
Doctorand Academia de Studii Economice din Bucureşti

T

his paper refers to the conceptual and operational framework for sustainable
growth in tourism. The internalization of negative external effects on the
environment, tourism can become more energy efficient and greener. Tourism
can generate positive externalities, by contributing to biodiversity conservation,
cultural heritage and traditional values. Local revenues generated by tourism,
including the tax, contribute to improving livelihoods and reducing poverty. Make
more sustainable tourism, benefit local communities and help raise awareness
for sustainable use of natural resources. The current tourism policies describe the
practices and programs that take into account not only the expectations of tourists
on natural resources and responsible management, but equally the needs of
communities that support or are affected by tourism and environmental projects.
Key words: tourism , sustainable, externalities, environment

Calitatea mediului, atât a
celui natural, cât şi a celui antropic, este esenţială pentru turism. Acest fapt face ca ocrotirea
mediului să reprezinte o condiţie de primă importanţă pentru
desfăşurarea şi dezvoltarea activităţii turistice. Fenomene meteorologice neobişnuite, unele
dintre ele de o violenţă extremă,
sunt semnalate tot mai des în
buletinele de ştiri ale agenţiilor
de presă. Ne confruntăm cu modificări ale climei, temperatura Pământului este în creştere
şi suntem nevoiţi să suportăm
consecinţele propriilor greşeli
de comportament faţă de planeta care ne găzduieşte. Turismul este una dintre cele dintâi
victime ale încălzirii globale.
Există pârtii de schi care au devenit impracticabile din lipsa
zăpezii, unele cursuri de apă nu
mai sunt utilizabile pentru activităţile de agrement şi există,

de asemenea, riscul ca specii
de plante şi animale să dispară
pentru totdeauna din cauza alterării ecosistemelor. Un exemplu
recent asupra modului în care
amenajarea de spaţii de cazare
poate avea efecte negative asupra florei şi faunei este cel din
Rezervaţia Naturală „Pârâul
Peţa”, în apropiere de Oradea.
Aici poate fi admirat Nufărul
termal, specie protejată, care
se presupune că a supravieţuit
ultimei ere glaciare. Izvorul geotermal care alimentează lacul
şi‑a redus semnificativ debitul
în urma exploatării neraţionale
a rezervorului de către deţinătorii pensiunilor turistice care
folosesc apa termală, iar plantele, sensibile la asemenea schimbări, au fost puse în pericol.
O cantitate semnificativă de
energie provenind din arderea
combustibililor fosili este consumată în sectorul transporturilor,

determinând creşterea emisiilor
de gaze cu efect de seră. Ca o
consecinţă a călătoriilor cu avioane, autovehicule rutiere, ambarcaţiuni şi trenuri, transportul de persoane în scopuri turistice devine responsabil pentru
degradarea mediului, asemenea
transportului de mărfuri. Construcţia de spaţii de cazare, pe
lângă schimbările aduse peisajului şi modificarea ecosistemelor, generează poluare şi
produce deşeuri. De asemenea,
utilizarea pe scară largă a sistemelor de climatizare în unităţile
de cazare face ca turismul să fie
unul din factorii care participă
la procesul de încălzire globală.
Contribuţia sectorului turistic la degradarea mediului este în
fond o manifestare autodistructivă, întrucât sunt afectate însăşi
fundamentele pe care acesta îşi
sprijină activitatea. Atenţia specialiştilor s‑a concentrat asupra
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acestor probleme în contextul
creşterii preocupării generale pentru dezvoltarea durabilă
care s‑a manifestat în urma publicării Raportului Brundtland
„Our common Future”, în anul
1987. Referindu‑se la nevoi, raportul spune că este necesar să
fie satisfăcute nevoile generaţiei
prezente, fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare
de a‑şi îndeplini propriile nevoi.
Un moment de referinţă îl reprezintă Conferinţa Naţiunilor
Unite asupra Mediului şi Dezvoltării desfăşurată la Rio de
Janeiro în anul 1992, când a fost
adoptat conceptul de „dezvoltare durabilă”. Efectele dezvoltării
turismului asupra mediului, dar
şi efectele degradării mediului
asupra activităţii turistice, s‑au
aflat în dezbaterea participanţilor la cea dintâi Conferinţă Internaţională asupra Schimbărilor Climatice şi Turismului care
a avut loc la Djerba, Tunisia,
în perioada 9‑11 aprilie 2003.
Printre problemele dezbătute,
a fost pus în evidenţă cu acest
prilej faptul că încălzirea climei
generează pierderi importante
activităţii turistice. Pentru numeroase regiuni alpine, turismul din timpul sezonului rece
reprezintă cea mai importantă
sursă de venit, prezenţa zăpezii fiind atracţia principală. Un
exemplu poate fi cel al staţiunii
montane romaneşti Rânca, aflată în judeţul Gorj. Într‑un articol
de ziar se scrie: „... temperaturi‑
le nu sunt suficient de scăzute
pentru ca tunurile de zăpadă să
fie puse în funcţiune. În ultimii
25 de ani au mai fost doar două
situaţii similare, când s‑a schi‑
at după prima decadă a lunii
ianuarie...Se apropie perioada
de vârf, cea a vacanţei de iarnă,
şi Rânca este pustie. Evident că
toată lumea are de pierdut, de la
proprietarii de pensiuni şi până
la firmele care închiriază echi‑
pamente.” (16 decembrie 2011,

10:11 | Autor: Alin Ion , ziarul
Adevărul, ediţia online) . Un alt
fenomen negativ, topirea gheţarilor, determină pe lângă reducerea suprafeţelor pe care se pot
practica sporturi de iarnă, accelerarea procesului de încălzire
a climei. În consecinţă, din ce
în ce mai mulţi organizatori de
activităţi turistice sesizează importanţa conservării mediului
şi acţionează pentru adaptarea
practicilor profesionale în sensul protejării resurselor naturale şi a minimizării influenţei
asupra ambientului. În sprijinul
lor sunt aşteptaţi să vină factorii politici, antreprenoriali şi
operaţionali.
Cea de‑a doua Conferinţă
Internaţională asupra Schimbărilor climatice s‑a desfăşurat
la Davos, în Elvetia între 1‑3
octombrie 2007. Cu acel prilej a
fost subliniat încă o dată faptul
că sectorul turistic participă la
degradarea mediului alături de
celelalte sectoare ale economiei
, fiind în acelaşi timp el însuşi
vulnerabil la efectele acestui
proces. Emisiile de gaze cu efect
de seră sunt în creştere faţă de
anii anteriori, tendinţa fiind ascendentă. Impactul activităţii
turistice asupra comunităţilor
locale îmbracă aspecte variate,
incluzând suprasolicitarea infrastructurii, creşterea preţului
mărfurilor, degradarea culturii,
ridicarea ratei criminalităţii şi
răspândirea maladiilor. Ţinându‑se cont de interdependenţa
între turism şi mediul local, ale
cărui componente reprezintă
tocmai resursele pe care le exploatează, conceptul de dezvol‑
tare durabilă şi‑a aflat locul şi
în turism odată cu adoptarea
sa de către celelalte sectoare
economice.
Utilizarea raţională a resurselor planetei a devenit un
obiectiv central al omenirii după
ce au apărut dezechilibre ecologice generate de dezvoltarea
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economică necontrolată. Zonele
vulnerabile necesită cheltuirea
unor sume tot mai importante
pentru a fi contracarate consecinţele fenomenelor meteorologice extreme sau ale creşterii
nivelului oceanelor, însă unele
dintre efectele negative ale acţiunilor umane asupra mediului
au caracter ireversibil. Sursele
de apă potabilă sau geotermală
reprezintă una dintre resursele
naturale adesea suprasolicitate
în urma dezvoltării turismului,
aşa cum am arătat în exemplul
anterior. Exploatarea neraţională a izvoarelor are un impact
negativ major asupra florei şi faunei din zonă, putându‑se solda
cu dispariţia unor specii. Lemnul de foc necesar obţinerii de
energie termică în pensiunile turistice este procurat prin tăierea
arborilor, procedeul având efect
negativ asupra ecosistemelor,
inclusiv prin mărirea riscului de
producere a avalanşelor şi alunecărilor de teren. Nocive sunt
şi acţiunile directe ale turiştilor
asupra structurii biodiversităţii,
care pot îmbrăca forme diverse.
Pe lângă distrugerea habitatelor unor specii, echilibrul ecologic din peşteri şi grote poate fi,
de asemenea, alterat prin modificarea biotopurilor de către cei
care le vizitează. Vânătoarea reprezintă o atracţie turistică importantă în anumite zone, însa
la fel de gravă este introducerea
accidentală a unor specii străine într‑un ecosistem. Viaţa animalelor este perturbată, de asemenea, de construcţia căilor de
acces şi de comunicaţie care dereglează rutele de migraţie şi le
împiedică accesul la sursele de
apă şi hrană. Amenajarea pârtiilor de schi cu zăpadă artificială,
care se topeşte mai lent decât
cea naturală, afectează evoluţia vegetaţiei în zonă. O forma
gravă de poluare generată de turism este reprezentată de arun-
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carea deşeurilor şi deversarea
apelor uzate direct în natură.
Un număr tot mai mare de
locuri de pe glob, au devenit în
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perioada ultimilor ani noi destinaţii turistice. Odată cu creşterea numărului de turişti şi a destinaţiilor, traficul s‑a intensificat
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şi poluarea a devenit din ce în ce
mai frecventă, cunoscând forme
tot mai diverse.

Număr de persoane
(milioane)

Evoluţia turismului internaţional

Ani
Fig.1 Evoluţia numărului de persoane care au călătorit în străinătate
în perioada 1995‑2008
(Sursa: adaptare după Organizaţia Mondială a Turismului)
Numărul de turişti care au
vizitat alte ţări decât cea de
reşedinţă a crescut constant în
perioada 1995‑2008. În urma
efectelor negative generate de
turism asupra mediului au avut
de suferit zone geografice care
nu cunoscuseră anterior acest
fenomen şi cu un nivel redus de
dezvoltare economică. Impactul
social şi economic a fost cu atât
mai mare cu cât pe lângă experienţa în abordarea problemelor
de mediu, acestor comunităţi le
lipsesc şi resursele materiale
pentru a contracara efectele negative ale dezvoltării turismului
în zona în care se află. Alături
de suprasolicitarea resurselor
locale, creşterea traficului, poluarea vizuală şi celelalte neajunsuri prezentate anterior, turismul poate aduce şi alte forme de
disconfort reprezentând costuri
sociale care determină scăderea
nivelului de satisfacţie şi bunăstare al comunităţilor locale,
pe care sa nu le fi menţionat. În

orice caz, în urma acestei scurte
analize, se poate spune că turismul generează efecte negative
asupra mediului asemănătoare
celor produse de industrie: emisii toxice, zgomot, deşeuri, substanţe chimice, perturbări ale
florei şi faunei.
Pentru a susţine dezvoltarea
turismului este utilizat adesea
argumentul că sumele de bani
cheltuite de turişti pot contribui la crearea de oportunităţi de
dezvoltare economică în zonele
receptoare. Aceste oportunităţi,
în condiţiile unei bune alocări a
resurselor, pot conduce, la rândul lor, la utilizarea eficienta a
spaţiului în raport cu cerinţele
consumatorului de servicii turistice. Se pot evita în acest fel
efectele aglomerărilor turistice
şi reduce impactul asupra mediului. Investiţiile în sisteme de
colectare şi ecologizare a deşeurilor, amenajarea de aducţiuni
de apă, sunt doar câteva dintre

numeroasele măsuri care pot fi
adoptate pentru conservarea
mediului, protejarea şi reconstrucţia ecologică în contextul
dezvoltării pe principii durabile.
Ce anume, însă, îi poate determina pe cei implicaţi în activitatea turistică sa acţioneze în
acest sens? Şi cum pot fi concentrate aceste fonduri?
În lucrarea „Elemente de
economie politică pură sau teoria bogăţiei sociale”, scrisă între
1874‑1877, Walras descrie un
mecanism ideal care să asigure
echilibrul între cerere şi ofertă, asigurându‑se în acest fel
alocarea eficientă a resurselor.
Pornind de la premisa că toate
pieţele sunt interdependente,
Walras spune că în condiţiile
unei concurenţe pure şi perfecte se creează în mod natural
un sistem de preţuri care echilibrează cererea şi oferta. Conform teoriei bunăstării, de asemenea, de origine walrasiană,
elaborată de A.C.Pigou, piaţa
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reprezintă cadrul în care interesele particulare ale participanţilor conduc la bunăstarea întregii societăţi prin mecanismul
cererii şi ofertei şi în perspectiva
stabilirii preturilor de echilibru.
Continuator al ideilor lui Leon
Walras, şi al scolii Lausanne,
Vilfredo Pareto (1848‑1923), în
„Manual de economie politică”,
apărut în 1906, explică eşecul
pieţei pornind de la teoria echilibrelor parţiale şi a echilibrului
general. În regim de concurenţă
perfectă, realizarea optimului
Pareto este împiedicată de apariţia efectelor externe. Ele sunt
situaţii în care piaţa nu poate
aloca eficient resursele. Eşecurile pieţei se manifestă în cazul bunurilor colective, precum
cele de mediu, asupra cărora
nu există exclusivitate. Situarea bunurilor de mediu în afara
pieţei face posibilă apariţia unor
costuri sociale care sunt generate de organizaţiile care adoptă
comportamentul „pasagerului
clandestin”. Costurile sociale
ale externalităţilor legate de
starea de refacerea mediului,
care nu sunt sancţionate direct
prin mecanisme de piaţă şi prin
preţ, sunt reprezentate de cheltuielile necesare pentru remedierea efectelor. Decalajul dintre
costurile sociale şi cele private
afectează mecanismul paretian
de alocare optimă a resurselor.
Externalităţile nu sunt doar
negative, ele pot fi şi pozitive.
Externalităţile pozitive în turism sunt reprezentate de avantajele obţinute de localnici prin
dezvoltarea căilor de acces şi de
comunicaţie, conectarea la reţelele de electricitate, apă şi gaze,
dezvoltarea socială şi economică
a zonei. O parte importantă din
PIB‑ul mondial, aproximativ
11%, este realizată în urma activităţii în turism, iar numărul de
locuri de muncă pe care sectorul
turistic le creează în fiecare an
depăseste 5,5 milioane.

Pentru o utilizare optimă a
resurselor ar fi necesar ca preţul
plătit pentru folosirea acestora
sa acopere costul de oportunitate. Conform teoremei lui Coase
care priveşte costurile sociale,
drepturile de proprietate asupra resurselor iniţiale influenţează în mod semnificativ costurile tranzacţiei în funcţie de
eficienţa alocării lor. Costurile
tranzacţiei trebuie să acopere şi
efectele colaterale generate de
externalităţile negative prin taxarea generatorului de poluare.
Prin urmare, dacă într‑o tranzacţie în urma căreia rezultă
externalităţi de mediu drepturile de proprietate ar fi definite
în mod precis (este identificat
poluatorul şi nivelul de poluare
generată), drepturile de proprietate pot fi transferabile (poluatorul plăteşte pentru a primi
dreptul să polueze, sau este
plătit de proprietarul resursei
pentru a renunţa să polueze),
iar costurile de tranzacţie sunt
neglijabile, atunci părţile implicate negociază pană când cererea şi oferta ajung la echilibru.
Drepturile de proprietate asupra resurselor cum sunt aerul
şi apa, cele care au cel mai mult
de suferit în urma poluării, sunt
prea puţin precizate. Întrucât
nu există titluri de proprietate
asupra proprietăţilor publice,
persistă ambiguităţi cu privire
la modul în care ele pot fi folosite, iar cetăţenii, în calitate de
proprietari, nu sunt în măsură
să decidă unilateral cu privire la
vânzarea sau închirierea drepturilor de utilizare a părţii ce le
revine din proprietate.
O altă soluţie pentru corectarea eşecului pieţei prin echilibrarea costurilor sociale cu cele
colective susţine că este necesară intervenţia autorităţilor, ca
reprezentante ale interesului
general. Măsurile întreprinse de
guverne pentru a impune poluatorilor internalizarea acestor
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costuri sunt bazate pe impozite,
taxe şi pe acordarea de permise
de poluare. Planurile de intervenţie a guvernelor cuprind supravegherea bunei funcţionări
a pieţei, crearea un sistem de
drepturi de proprietate clare,
exclusive şi transferabile, astfel încât proprietarii să fie stimulaţi să protejeze resursele şi
limitarea degradării mediului
prin adoptarea unor politici de
conservare mai ferme care să
ducă la compensarea eşecurilor
pieţei. În domeniul resurselor,
trebuie avut în vedere că utilizatorul lor trebuie să achite un
preţ care să includă pe lângă
costul direct de extracţie şi/sau
de utilizare, costurile sociale reprezentate de externalităţile de
mediu.
Măsurile cu rol de reglementare adoptate de state sunt în
conformitate cu standardele
agreate sau prevăzute în actele
normative a activităţilor care au
efecte negative asupra mediului.
Evidenţierea dezeconomiilor externe de către Pigou, prin lucrarea sa „Economics of Welfare”,
publicată în 1920, are o contribuţie importantă pentru relevarea costurilor pe care activitatea
unui agent economic le poate genera altuia în absenţa unei compensări financiare. Odată pus în
evidenţă decalajul între costul
privat şi costul social al unei activităţi, Pigou arată că doar costurile private sunt reflectate în
bunăstarea socială. Pentru echilibrarea costurilor sociale şi a celor private, Pigou consideră necesară intervenţia autorităţilor
prin introducerea unor taxe asupra dezeconomiilor externe. În
mod ideal, valoarea bănească a
acestor taxe ar trebui să se situeze la nivelul la care se află costul
extern. În acest fel externalităţile
se pot evalua şi pot fi introduse în
calculul economic prin expresia
lor monetară. Taxele pigouviene
reprezintă mijlocul de integrare
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în economie a costurilor externe
şi contabilizarea acestor efecte
prin transpunerea lor în termeni
monetari. Intervenţia autorităţilor cu ajutorul instrumentelor
Costul şi
venitul
marginale
Nivel taxe

bazate pe principii fiscale are rol
regulator al pieţei prin corectarea eşecurilor. Pigou face observaţia că prin includerea costurilor reprezentate de externalităţi

în suma costurilor care formează
costul social, aceasta devine mai
mare decât costul privat al agentului economic.

Cost marginal
CM

Venit marginal
VM
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Nivelul activităţii
economice
Nivelul emisiilor

Fig. 1 Efectul taxei pentru poluare
Să presupunem ca agentul
economic responsabil de poluare din figura 1 este o firmă de
turism. Venitul marginal (VM)
al activităţii firmei descreşte pe
măsura desfăşurării activităţii,
acestea aflându‑se în dependenţă inversă. În acelaşi timp, nivelul activităţii este direct proporţional cu nivelul poluării şi cu
profitul agentului economic. Cu
alte cuvinte, cu cât firma îşi dezvoltă activitatea, cu atât profitul
său creşte, dar se amplifică şi
paguba de mediu pe care o produce. Se pune problema stabilirii optimului activităţii sale corespunzător unui nivel acceptat
de poluare, atât timp cât soluţia
extremă de încetare a activităţii
turistice este exclusă pentru că
nu se doreşte pierderea beneficiilor aduse de turism comunităţii
locale.
În condiţiile mecanismelor de piaţă, firma nu suportă

consecinţele poluării pe care o
generează, astfel că, din perspectiva maximizării profitului,
tinde să‑şi extindă activitatea,
atât timp cât beneficiile marginale sunt mai mari decât zero
(optimul privat Q). Deoarece
activitatea firmei generează poluare (exprimată aici în termeni
de costuri marginale), optimul
social, care ia în considerare
costurile externe, corespunde
unui nivel inferior de activitate
(Q’). Veniturile marginale sunt
egale în această situaţie cu costurile marginale. În scopul de a
se obţine optim social prin internalizarea externalităţilor, poate
fi introdusă o taxă (t). Un set de
impozite situat la nivelul daunelor de mediu (CM) care conduce
la optimul social, va fi în fapt o
reducere a venitului marginal
(VM) la orice nivel al activitatii
economice. Agentul economic va
folosi acum curba VM‑t, în loc

de curba VM, pentru a decide
cu privire la nivelul său optim
de activitate economică. Atunci
când VM‑t devine egal cu zero,
la nivelul de activitate Q’, firma
va privi Q’ ca pe optimul său
privat. În acest fel, autorităţile
au reuşit sa atingă obiectivul
propus prin introducerea taxei,
anume egalizarea optimului social şi a celui privat.
Modalităţile de impozitare în
domeniul turismului vizează pe
de o parte agenţii economici furnizori de servicii, iar pe de alta,
turiştii. Taxele pot avea caracter
general, sau pot fi taxe speciale
pentru turism. Întrucât cea mai
mare parte a taxelor sunt plătite de turişti, aproximativ un
număr dublu fată de cele plătite de agenţii economici, ele au
ca efect descurajarea activităţii
turistice şi reducerea cererii.
Diversele tipuri de taxe privesc

52

TURISM ŞI
DEZVOLTARE DURABILĂ

transportul aerian, transportul
rutier, spaţiile de cazare, produsele alimentare şi operatorii.
Structura şi mărimea lor diferă
de la stat la stat. Spre exemplu,
statele dezvoltate preferă să impoziteze companiile aeriene, pe
când ţările în curs de dezvoltare
tind să impoziteze mai degrabă
aeroporturile, datorită numărului redus al companiilor aeriene
naţionale. Asemănător se petrec
lucrurile şi cu spaţiile de cazare. În timp ce în statele dezvoltate sunt impozitate hotelurile,
în cele aflate în curs de dezvoltare acestea primesc subvenţii
sau stimulente fiscale pentru
a se încuraja investiţiile şi a se
acorda în felul acesta sprijin
sectorului turistic. Taxele şi impozitele care privesc transportul
rutier, respectiv taxele pentru
utilizarea drumurilor, pentru
închirierea autovehiculelor şi
pe carburanţi au un regim bine
stabilit şi funcţionează fără o legătură neapărată cu turismul.
Taxele pe activităţile comerciale, cum sunt cele cu bunuri de
artizanat, suveniruri, produse
alimentare şi băuturi se află
într‑o situaţie similară. Nu întotdeauna sumele provenite din
aceste taxe şi ajunse la bugetele
locale sunt utilizate pentru refacerea mediului şi înlăturarea
degradării provocate de turism.
În consecinţă, tot mai multe
ţări adoptă regimuri fiscale care
prevăd taxe speciale pentru mediu, numite eco‑taxe. Acestea au
rolul de a contracara daunele
aduse mediului prin dezvoltarea
de turismului de masă şi de a
promova, cu ajutorul stimulentelor economice, activităţi ale
turismului durabil . Prin aplicarea taxelor conform principiului
„poluatorul plăteşte”, se echilibrează costurile private cu cele
sociale şi se tinde către un optim
paretian. Veniturile realizate ca
urmare a internalizării externalităţilor negative sunt cheltuite

prin programe de protecţie a
mediului şi stimulare a externalităţilor pozitive. Taxele suplimentare sunt percepute pentru
accesul în rezervaţii naturale
sau zone protejate, pentru şederea în hoteluri, sau vizitarea
diverselor obiective turistice.
Destinaţia eco‑taxelor este în
general prestabilită avându‑se
în vedere obiective circumscrise turismului durabil cu impact
pozitiv asupra comunităţilor
locale.

Concluzii:
Criticii taxelor turistice se
folosesc de argumente similare
celor utilizate în cazul tuturor
taxelor pigouviene. Unul dintre
argumente este legat de administrarea banilor proveniţi din
taxe şi observaţia că destinaţia
lor poate fi deturnată către alte
cheltuieli decât cele care să compenseze costurile generate de
externalităţi. O soluţie propusă este negocierea directă între
proprietarii resurselor şi utilizatori, acolo unde acest mod de rezolvare a conflictului între interesul public si cel privat este posibil, aplicându‑se prin aceasta
principiul propus de Coase prin
teorema care îi poartă numele.
Contestatarii sistemului de taxe
observă, de asemenea, faptul
că prin aplicarea diferenţiată
a taxelor se creează perturbări
ale pieţei libere şi modificări ale
preţurilor camerelor de hotel
sau ale altor servicii turistice.
În felul acesta, produsele oferite
pot deveni neatractive şi pot fi
generate pierderi agenţilor economici. Spre exemplu, ridicarea
cotei de TVA pentru camerele
de hotel de 5 stele din capitala
Spaniei în anul 1994 a dus la
scăderea numărului de clienţi
şi, în cele din urmă, la reducerea numărului de camere de
hotel de 5 stele. Drept urmare,
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guvernul a abrogat hotărârea
doi ani mai târziu. Opinia cu
privire la TVA este, cel puţin la
nivelul UE şi în absenţa armonizării între statele membre, că un
nivel mai mic al acestei taxe în
turism decât media pe economie
este de natură a aduce venituri
mai mari la bugetele naţionale
decât o creştere a sa. Efectele
variaţiilor TVA asupra turismului se pot constata într‑un termen scurt datorită elasticităţii
cererii în raport cu preţul. Pe de
altă parte, turismul este un sector economic care mobilizează
importante resurse ale forţei de
muncă, aproximativ 6‑7 procente la nivel mondial. Cu mult mai
eficient s‑a dovedit a fi sistemul
de taxe de mediu. Eco‑taxele pot
fi diversificate şi adaptate mai
bine situaţiilor specifice, aplicându‑se de la ambalajele de
unică folosinţă, până la închirierea vehiculelor, la accesul în
ariile protejate, sau pe combustibilul destinat aeronavelor.
Turismul se poate dezvolta
in perioada viitoare în perspectiva consolidării caracterului
său durabil (UNEP and UNWTO 2005). Ecoturismul, în paradigma turismului durabil, se
înscrie în ansamblul elementelor economiei verzi. Succesul
său se află în capacitatea de a
se dezvolta într‑un ritm mai
mare decât cel înregistrat de turismul practicat în formele sale
tradiţionale. Turismul ecologic
este în măsură să contribuie la
satisfacerea cererii de bunuri
publice cu un impact redus asupra mediului şi fără a atrage
alte taxe, în unele cazuri reducându‑le chiar pe cele existente.
În această perspectivă, turismul
ecologic respectă proprietăţile
spatiilor naturale şi menţine
biodiversitatea prin adaptarea
la caracteristicile specifice ale
mediului. El este important în
egală măsura pentru protejarea mediului social şi cultural al
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comunităţilor locale, prin participarea turiştilor la activităţile
populaţiei, prin adaptare şi integrare. Prin promovarea turismului natural, a celui cultural,
şi a celui de tip „soft adventure”,
sunt puse în valoare tradiţiile şi
obiceiurile locale fără a perturba
stilul de viaţa al localnicilor din
zonele receptoare. Se estimează
ca în următoarele două decenii
rata de creştere a investiţiilor în
ecoturism va depăşi de şase ori
rata medie a creşterii economice pe plan mondial. Potenţialul
pentru dezvoltarea turismului
ecologic se află în mare măsura
la întreprinderile mici şi mijlocii, acestea fiind cele care organizează cele mai multe dintre
programele turistice bazate pe
conservarea mediului. Ţinând
cont de acest fapt, autorităţile
guvernamentale şi internaţionale pot sprijini activitatea întreprinderilor turistice care pe
lângă participarea la creşterea
economică au o contribuie la
protejarea mediului. Ajutorul
poate fi de natură financiară,
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prin acordarea de garanţii pentru creditele bancare, subvenţionarea parţială a dobânzilor,
sau încheierea de parteneriate
public‑private în cazul investiţiilor în proiecte mai importante,
ori acordarea de asistenţă prin
formare antreprenorială, în domeniul marketingului şi al administrării afacerilor.
Interesul comun al agenţilor economici care activează în
turism, al beneficiarilor serviciilor de turism şi al comunităţilor locale, determină contribuţia
concertată a acestora la conservarea siturilor ecologice, a mediului şi a destinaţiilor turistice,
susţinerea economică a activităţii turistice, în conformitate cu
principiile turismului durabil,
care priveşte potenţialul turistic
ca pe o componentă a mediului
înconjurător.
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Analiza statistică a indicatorilor
nivelului de trai şi calităţii vieţii în
plan teritorial
Lector univ. drd. Claudia Bentoiu
Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir
Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale

T

he regional economy is the main concern of developing theoretical and
methodological basis for regional strategies and policies, namely the
establishment of a coherent set of goals and ways to mitigate regional
imbalances in terms of overall economic and social dynamics. Transformations
in Europe involve changes in geopolitical, social, cultural, and a reorientation of
scientific research. Concerns about the regional dimension of European integration
processes involving new institutional models and regional development funding.
In this context it is essential to adapt to the needs of territorial statistical analysis
and regional policy background.
Key words: quality life index, teritorial statistic, sustainable development

Ştiinţa regională are drept
obiect de studiu fenomene şi
procese în care spaţiul, distanţa, localizarea au un rol decisiv.
Scopul ştiinţei regionale îl reprezintă formularea legităţilor
de mişcare a acestor fenomene
precum şi a metodelor şi tehnicilor cu care acestea pot fi cercetate şi anticipate în evoluţia
lor ulterioară. Ştiinţa regională
a început sa se contureze ca o
preocupare sistematica de luare în considerare a elementului
„spaţiu”, în analizele economice,
în prima jumătate a secolului al
XIX‑lea. In perioada postbelică
ascensiunea ştiinţei regionale
s‑a datorat studiilor unor regionalişti de marcă aparţinând
următoarelor şcoli: americană,
olandeză, scandinavă, franceză,
germană şi rusă.
Regiunea reprezintă elementul fundamental pentru demersurile teoretice şi practice

care au în vedere fundamentarea strategiilor şi politicilor de
dezvoltarea economică şi socială
în plan teritorial. În altă ordine
de idei se poate afirma că regi‑
unea reprezintă o suprafaţă din
cadrul spaţiului economic naţional suficient de cuprinzătoare
din punct de vedere structural
pentru a funcţiona independent,
deşi în realitate, ea are strânse
legături cu restul economiei.
Constituirea ştiinţei regionale ca domeniu ştiinţific distinct
se bazează pe adoptarea, din
perspectiva spaţiala, a unor concepte şi metode din economie,
geografie, econometrie, matematică, sociologie şi politologie,
ceea ce îi conferă un caracter
interdisciplinar evident. Un aspect de o deosebită importanţă
îl ocupă lărgirea ariei de investigaţie a ştiinţei regionale. Astfel, au apărut şi s‑au dezvoltat
discipline ce conturează alături

de economia regională, caracterul complex al acestei ştiinţe:
prognoza regională, planificarea
regională, economia şi planificarea urbană, economia rurală,
planificarea utilizării terenurilor, economia infrastructurii.
În delimitarea regiunilor se
utilizează următoarele criterii:
economic, administrativ, geografic, social, cultural, istoric,
ecologic.
În funcţie de aceste criterii se pot distinge trei tipuri de
regiuni:
1. regiuni omogene constituite pe baza unor caracteristici unificatoare cum ar fi,
pentru:
ð criteriul economic: venituri pe locuitor sau rate
ale şomajului relativ apropiate, un sector industrial
dominant comun;
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ð criteriul geografic: topografie sau climat similar
sau o resursă naturală
comună;
ð criteriul social‑politic o
anumită identitate regională sau/şi o dezvoltare
istorică comună.
2. regiunile nodale (polarizate)
în cazul cărora coeziunea este
rezultatul interdependenţelor din jurul unui centru dominant (nod);
3. regiuni pentru planificare
(programare) unde unitatea
este datorată unui cadru instituţional‑administrativ şi
derivă din aplicarea unor politici şi programe specifice de
dezvoltare regională
În practica economico‑socială
regiunea este considerată o unitate administrativ‑teritorială a
unei ţări care are o determinare
geografică şi o determinare administrativă ce implică existenţa unor competente instituţionale şi, în consecinţă, o anumită
autonomie în raport cu autoritatea centrală.
Pe lângă gruparea regiunilor, bazată pe criteriul administrativ‑teritorial, mai există şi
categoria grupărilor tipologice.
Utilitatea grupărilor tipologice
este dovedită de rolul pe care îl
au în fundamentarea politicilor
regionale specifice pe aceste categorii de regiuni.
Pe baza unor criterii de dezvoltare economico‑socială regiunile ce compun un teritoriu pot
fi:
ð regiuni agricole, aflate în
dificultate;
ð regiuni industriale în declin sau abandonate;
ð regiuni care suporta „presiunea” unei creşteri rapide.
Regiunile agricole aflate în
dificultate au, în general, o poziţie periferică în raport cu o regiune centrală, ocupă suprafeţe
întinse şi populaţia lor este mai
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puţin numeroasă sau dispersată, ponderea populaţiei ocupată
în agricultură este foarte mare
şi rata mortalităţii infantile este
mai mare decât media pe ţară,
nivelul veniturilor pe locuitor
este scăzut, rata şomajului este
ridicată. Emigraţia este orientata din mediul rural spre centrele
urbane sau spre alte regiuni fiind determinată de lipsa locurilor de muncă.
Regiunile industriale în declin sau abandonate sunt caracterizate de scăderea ratei de
activitate, creşterea lentă a veniturilor pe locuitor, emigraţie
ridicată.
Regiunile care suportă „presiunea” unei creşteri rapide
sunt cele în care resursele şi
infrastructura cunosc o exploatare foarte intensă, iar cererea
de forţă de muncă este foarte
mare, depăşind oferta. In aceste
regiuni, deşi indicatorii forţei de
muncă şi veniturile populaţiei
înregistrează valori favorabile,
apar probleme legate de densitatea populaţiei, poluare sau
disfuncţii sociale (lungimea excesivă a traseului locuinţă ‑  loc
de muncă).
Politica de dezvoltarea
regională a Uniunii Europene
este o politică pentru oameni.
Scopul său este să creeze locuri
de muncă, să crească nivelul
competitivităţii, să asigure dezvoltarea aptitudinilor umane şi
o mai bună calitate a vieţii:
ü un mediu mai curat;
ü drumuri sigure,
ü servicii cât mai diverse şi
mai accesibile
Politica de dezvoltare regională este o politică a solidarităţii financiare. Aceasta permite
transferul a mai mult de 35% din
bugetul Uniunii Europene către
regiunile mai puţin favorizate.
Finanţarea politicii de dezvoltare regională a Uniunii
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Europene se face prin aşa‑numitele Fonduri Structurale şi prin
Fondul de Coeziune.
Fondurile Structurale se concentrează asupra unor priorităţi
clar definite, pe obiective:
OBIECTIVUL I
– are ca scop protejarea regiunilor rămase în urmă din punct
de vedere al dezvoltării.
Aceste regiuni au indicatori
economici „în deficit”:
ð nivelul
scăzut
al
investiţiilor;
ð rata
şomajului
peste
medie;
ð absenţa unor servicii pentru persoane fizice sau
juridice;
ð infrastructura de bază
necorespunzătoare.
Acest obiectiv prezintă o serie de caracteristici, şi anume:
– pentru regiunile rămase
în urmă din punct de vedere al
dezvoltării, scopul este de a elimina decalajele faţă de celelalte
regiuni din cadrul Uniunii Europene. Acest lucru începe prin
remedierea infrastructurii de
bază (transporturi, alimentare cu apă, energie, prelucrarea
deşeurilor, telecomunicaţii, sănătate şi învăţământ).Cea mai
mare parte a fondurilor disponibile se cheltuieşte pentru construirea acestei infrastructuri,
fără a se neglija serviciile care
permit unei structuri productive fragile să fie consolidată şi
revitalizată.
OBIECTIVUL II
– vizează sprijinirea conversiei economice şi socială în zone
care se confruntă cu dificultăţi
structurale.
Dificultăţile cu care se confruntă aceste regiuni sunt:
ð sectoare industriale sau servicii supuse restructurării;
ð dispariţia activităţilor tradiţionale în zonele rurale;
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ð zone urbane în declin;
ð dificultăţi în domeniul
pescuitului.
Acest obiectiv prezintă o serie de caracteristici , şi anume:
– problema principală pentru zonele care traversează un
proces de conversie nu este lipsa
infrastucturii, ci declinul activităţilor economice tradiţionale.
Acest lucru impune elaborarea de soluţii administrative.
O infrastructură suplimentară
specifică poate fi construită în
aceste zone, pentru a le spori
atractivitatea şi a creşte nivelul
ocupării forţei de muncă.
OBIECTIVUL III
– vizează promovarea modernizarii sistemelor de formare
profesională şi crearea de locuri
de muncă.
Principalele grupuri sociale
acoperite de obiectivul III sunt
şomerii tineri, persoanele aflate
în şomaj de lungă durată, victimele excluderii sociale şi muncitorii subcalificaţi. Aceştia pot
primi sprijin indiferent de zona
în care locuiesc nefiind necesar
ca aceasta să fie considerată regiune rămasă în urma din punct
de vedere al dezvoltării.
Caracteristicile obiectivului III au în vedere următoarele aspecte:
ð formarea profesională de
bază şi pe tot parcursul
vieţii;
ð sprijinul acordat pentru
ocuparea forţei de muncă şi eliminarea muncii
neplătite;
ð structuri
îmbunătăţite
de învăţământ, formare
profesională şi asistenţă
pentru ocuparea forţei de
muncă;
ð crearea de relaţii de parteneriat între instituţiile
de formare profesională şi
firme;

ð sprijinirea
salariaţilor
pentru a putea deveni flexibili şi adaptabili;
ð şanse egale.
O parte din Fondurile Structurale sunt repartizate pe patru
Iniţiative Comunitare care
caută soluţii comune la probleme specifice.
INTERREG III promovează cooperarea transfrontalieră,
transnaţională şi inter‑regională, adică stabilirea de parteneriate transfrontaliere care să stimuleze dezvoltarea echilibrată
a zonelor multiregionale.
URBAN II îşi concentrează sprijinul asupra strategiilor
inovatoare pentru revitalizarea
oraşelor şi a zonelor urbane în
declin.
LEADER + urmăreşte stimularea factorilor activi din
comunităţile şi economiile rurale în vederea elaborării de noi
strategii locale de dezvoltare
durabilă.
EQUAL caută să elimine factorii care determină inegalităţi
şi discriminare pe piaţa forţei
de muncă.
Fondurile Structurale nu finanţează proiecte individuale
separate, ci numai programe de
dezvoltare regionala multianuale elaborate împreuna de către
regiuni, State Membre şi Comisia Europeană.
Cele patru Fonduri Structurale sunt:
ð Fondul European de Dezvoltare Regională;
ð Fondul Social European;
ð Instrumentul Financiar de
Orientare pentru Pescuit;
ð Fondul European de Orientare şi Garantare Agricolă.
Fondul de Coeziune acordă
finanţare directă pentru proiecte individuale în vederea
îmbunătăţirii condiţiilor de mediu şi a dezvoltării reţelelor de
transport.

Dezbateri Social Economice
nr. 1/2012

UE este una dintre cele mai
prospere regiuni ale lumii, dar
disparităţile dintre indicatorii economico‑sociali ai statelor
membre sunt mult mai evidente, dacă le privim de la nivelul
celor peste 250 de regiuni existente în prezent.
Cu alte cuvinte, nu toţi europenii au aceleaşi avantaje şi
şanse în faţa provocărilor globalizării şi integrării. Aceste şanse
depind de zona în care trăiesc şi
îşi desfăşoară activitatea:
ü o regiune mai prosperă
sau mai săracă;
ü o zonă dinamică sau în
declin;
ü în mediul urban sau în
mediu rural;
ü la periferia uniunii sau
într‑unul din centrele sale
economice.
Dezvoltarea contemporană
caracterizată prin tendinţele de globalizare şi integrare a
impus găsirea unor modalităţi
relativ omogene de structurare
a regiunilor din diverse spaţii
naţionale.
EUROSTAT, Oficiul de Statistică al UE, Comisia Europeană şi statele membre au
elaborat „Nomenclatorul unităţilor teritoriale pentru statistică
(NUTS)” cu scopul de a realiza
o clasificare uniformă pentru
statistica regională a Uniunii.
Acest nomenclator împarte fiecare stat membru al Uniunii într‑un număr de regiuni de nivel
NUTS‑1 care la rândul lor sunt
subdivizate într‑un număr de regiuni de nivel NUTS‑2 ş.a.m.d.
până la nivelul NUTS‑5.

Aspecte teoretice privind
dezvoltarea regională în
România în anul 2009
În România, prin legea
151/1998 au fost create 8 regiuni
de dezvoltare, care constituie
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cadrul de concepere, implementare şi evaluare a politicii regionale, precum şi de culegere
a datelor statistice specifice în

conformitate cu reglementările
emise de EUROSTAT. Ele au
fost create prin cooperarea voluntară a judeţelor.
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Cele 8 regiuni cu judeţele
componente sunt prezentate în
tabelul 1.

Tabelul 1.
Repartiţia pe regiuni a suprafeţei, populaţiei şi densităţii populaţiei în anul 2009
Regiunea

Judeţe componente
Denumire judeţ

Bacău, Botoşani, Iaşi,
Neamţ, Suceava, Vaslui
Brăila, Buzău,
2. Sud‑Est
Constanţa, Galaţi, Tulcea, Vrancea
Argeş, Călăraşi
Dâmboviţa, Giurgiu,
3. Sud ‑Muntenia
Ialomiţa, Prahova,
Teleorman
Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt,
4. Sud‑Vest Oltenia
Vâlcea
Arad, Caraş‑Severin,
5. Vest
Hunedoara, Timiş
Bihor, Bistriţa‑Năsăud,
6. Nord‑Vest
Cluj, Maramureş, Satu
Mare, Sălaj
Alba, Braşov, Covasna,
7. Centru
Harghita, Mureş, Sibiu
1. Nord‑Est

8. Bucureşti‑Ilfov

Nr. jud.

Suprafaţă
(km2)

Populaţie
( pers.)

Densitatea
populaţiei
(loc./km2)

6

36850

3714050

100,8

6

35762

2812755

78,7

7

34453

3271207

94,9

5

29212

2250565

77,0

4

32034

1921700

60,0

6

34159

2718648

79,6

6

34100

2524491

74,0

1821

2256543

1239,2

238391

21469959

225.5

Ilfov, Municipiul
Bucureşti

Total
–
Sursa: Statistica teritorială 2011 INS. Bucureşti
Aceste regiuni au dimensiuni
apropiate ca număr de locuitori,
şi cu excepţia regiunii Bucureşti‑Ilfov şi ca suprafaţă.
Dacă nu se ia în calcul regiunea Bucureşti ‑ Ilfov, suprafeţele regiunilor variază de la 29212
km2 (reg. Sud‑Vest) la 36850
km2 (reg. Nord‑Est). Populaţia
se situează între 1921700 pers.
(reg. Vest) şi 3714050 pers. (reg.
Nord‑Est). Se observă că momentan există un oarecare echilibru în repartiţia suprafeţelor
şi a populaţiei, astfel variaţia
densităţii este relativ redusă:
de la 60,0 loc./km2 (reg. Vest) la
100,8 loc./km2 (reg. Nord‑Est).

–

În România în cadrul strategiei de dezvoltare regională,
elaborată de Agenţia Naţională de Dezvoltare Regională au
fost identificate, ţinând cont de
problemele sociale şi economice
cu care se confruntă, şi grupări
tipologice:
q zone tradiţional-subdezvoltate.
q zone în declin industri‑
al;
q zone fragile structural.
Zonele tradiţional-subdezvoltate prezintă:
q rate înalte ale şomajului;

q pondere ridicată a populaţiei ocupată în agricultură;
q rata mortalităţii infantile
mai mare decât media pe
ţară;
q infrastructură necorespunzătoare;
q nivel scăzut al investiţiilor.
Zonele în declin industrial se caracterizează prin:
q reducerea locurilor de muncă, în special în industria
prelucrătoare şi minieră,
q apariţia problemelor sociale generate de restructurarea industrială,
q infrastructura satisfăcătoare,
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q mediu de afaceri favorabil
pentru funcţionarea mecanismelor pieţei.
Zonele fragile structural
se caracterizează prin:
q dependenţa populaţiei ocupate de o singură ramură
sau subramură a industriei grele sau chiar de o singură mare întreprindere
generatoare de pierderi în
economie,
q intensificarea procesului
de restructurare şi retragerea subvenţiilor acordate de stat.
Ierarhizarea multicriterială
a regiunilor de dezvoltare
din România în anul 2009
Pentru a ierarhiza regiunile de dezvoltare din România
în anul 2009 voi utiliza metoda
rangurilor. Metoda rangurilor
presupune atribuirea unui număr de ordine fiecărei regiuni,
în mod succesiv în funcţie de

valoarea fiecărui indicator considerat criteriu de ierarhizare.
Unitatea statistică cu nivelul
calitativ maxim al criteriului
va primi rangul 1, următoarea
rangul 2, 3,…n, (rangul „n” egal
cu numărul de unităţi statistice
al seriei va fi atribuit unităţii
care înregistrează nivelul calitativ minim al criteriului considerat). Punctajul final se obţine
prin însumarea rangurilor atribuite unităţilor statistice.
Unitatea cu punctajul cel mai
mic va fi considerată cea mai performantă din punctul de vedere
al tuturor criteriilor luate în studiul şi obţine rangul final 1.
Pe măsură ce punctajul creşte
se măreşte şi rangul final până
se ajunge la rangul „n” atribuit
unităţii care a obţinut un punctaj maxim.
Criteriile după care voi încerca o ierarhizare a regiunilor
din România vizează principalii indicatori de nivel de
trai şi calitatea vieţii, criterii
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legate de aspecte economice şi
sociale privind dezvoltarea acestora şi anume:
q Ponderea populaţiei ocupată în agricultură;
q Ponderea populaţiei din
mediul urban;
q Rata şomajului
q PIB/loc.
q Câştigul salarial nominal
mediu net lunar
q Durata medie a vieţii
q Nr. născuţi vii la 1000
locuitori
q Mortalitate infantilă (decese sub 1 an la 1000 născuţi vii)
q Suprafaţă locuibilă
q Volum de apă potabilă pentru uz casnic pe areal locuit
q Volum de gaze naturale
pentru uz casnic pe areal
locuit
q Nr. medici la 1000 locuitori
q Nr. paturi de spital la 1000
locuitori
q Pensia medie lunară de
asigurări sociale de stat.

Repartiţia principalilor indicatori de nivel de trai şi calitatea vieţii în
funcţie de regiuni în anul 2009

Nr.
crt.

Regiunea

1.

Ponderea populaţiei
%

Tabelul 2.

Rata şomajului
BIM
%

PIB/loc.
(lei/loc)

Câştigul nominal
mediu net lunar
(lei/salariat)

ocupată în
agric.

din mediul
urban

Nord‑Est

48,2

43,2

6,0

13710,7

1207

2.

Sud‑Est

26,5

55,0

7,5

18355,9

1255

3.

Sud

32,6

41,4

8,0

18441,0

1294

4.

Sud‑Vest

47,1

47,7

6,8

17100,8

1308

5.

Vest

19,1

63,0

6,0

24172,7

1270

6.

Nord‑Vest

27,1

53,2

5,6

19768,9

1161

7.

Centru

15,5

59,4

10,7

21219,4

1223

8.

Bucureşti‑Ilfov

1,5

92,0

4,0

54532,2

1817

27,2

56,8

6,8

22224,8

10535

Total România

Sursa. Anuarul Statistic, 2011 Balanţa forţei de muncă la 1 ian. 2011 Statistica teritorială 2011 INS.
Bucureşti
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Rangurile atribuite şi punctajul final stabilit pe regiuni de dezvoltare

Tabelul 3.

RANGURI ATRIBUITE PENTRU
Nr.
crt.

Regiunea

Ponderea
populaţiei
ocupată în
agricultură

1.

Nord‑Est

8

7

3

8

7

33

8

2.

Sud‑Est

4

4

5

6

5

24

5

3.

Sud‑Muntenia

6

8

6

5

3

28

7

4.

Sud‑Vest

7

6

4

7

2

26

6

5.

Vest

3

2

3

2

4

14

2

6.

Nord‑Vest

5

5

2

4

8

22

4

7.

Centru

2

3

7

3

6

21

3

1

1

1

1

1

5

1

8. Bucureşti‑Ilfov

Ponderea
Rata
populaţiei
şomajului
din mediul
urban

PIB/loc.

Câştigul no- Punctaj Rang
final
minal mediu
net lunar

Sursa. Anuarul Statistic, 2011 Balanţa forţei de muncă la 1 ian. 2011 Statistica teritorială 2011 INS.
Bucureşti
Pe baza celor 5 criterii propuse, în urma aplicării metodei
rangurilor, putem concluziona
că cea mai bine situată în raport
cu aceste criterii este regiunea
Bucureşti (rang 1), urmată de
regiunea Vest (rang 2), regiunea Centru (rang 3) şi regiunea
Nord – Vest (rang 4). Cele mai
defavorizate regiuni din punct
de vedere al criteriilor considerate sunt:
q regiunea Nord‑Est (rang8)
şi Sud (rang7)
q regiunea Sud‑Vest, rang 6
q regiunea Sud‑Est, rang 5.
Comparând rangurile acordate pentru criteriile considerate (excepţie rata şomajului)
se observă o concordanţă (corespondenţă) a rangurilor în sensul
evidenţierii unei legături între
aceste variabile.
Pentru criteriile utilizate,
rangurile acordate indicatorului
PIB/loc sunt cele mai apropiate de rangurile finale. Aceasta
denotă că într‑adevăr indicatorul menţionat este cel care

caracterizează cel mai corect nivelul de dezvoltarea regională.
Analizând datele prezentate
mai sus putem evidenţia principalele aspecte privind nivelul de
dezvoltare regională în România
în anul 2009, şi anume:
1. Regiunea Nord‑Est are o
pondere a populaţiei ocupată
în agricultură de 48,2 % iar
rata şomajului este de 6,0%.
Această regiune cu cea mai
mare populaţie şi cu cea mai
întinsă suprafaţă este şi cea
mai săracă dintre cele 8 regiuni, înregistrând cel mai scăzut nivel al PIB/loc., respectiv
de 13710,7 lei/loc. În această
regiune există unul dintre
cele mai slab dezvoltate judeţe din România, şi anume
Vaslui cu o rată a şomajului
de 13,9 %
În prezent industria textilă
este considerată ramura cu creşterea cea mai activă, în timp ce
turismul are cel mai mare potenţial al zonei. O ramură aflată
în declin în regiune este aceea a
exploatării lemnului.

2. Regiunea Sud‑Est are o pon‑
dere a populaţiei ocupată
în agricultură de 26,5% iar
rata şomajului este de 7,5%.
Această regiune este a doua
ca mărime din România. Regiunea se află pe primul loc
în ţară în ceea ce priveşte suprafaţa cultivată cu vii. Portul Constanţa este cel mai
mare port la Marea Neagră
şi al patrulea ca mărime din
Europa. Industria construcţiilor navale şi turismul (Litoral şi Delta Dunării) sunt
punctele forte din punct de
vedere economic ale acestei
regiuni.
3. Regiunea Sud‑Muntenia are
o pondere a populaţiei ocu‑
pată în agricultură de 32,6%
iar rata şomajului este de
8,0%. Structura economică a
regiunii este caracterizată de
preponderenţa industriei în
cele 3 judeţe din nord, Prahova, Dâmboviţa, Argeş şi a
agriculturii în cele 4 judeţe
din sud, Teleorman, Giurgiu,
Călăraşi şi Ialomiţa. Printre
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avantajele regiunii se numără: gradul ridicat de acoperire cu reţele de telecomunicaţii, existenţa unor segmente
ale coridoarelor europene de
transport (Bucureşti – Piteşti
şi Bucureşti – Drajna), reţele
de drumuri naţionale şi europene modernizate.
4. Regiunea Sud‑Vest are o pon‑
dere a populaţiei ocupată în
agricultură de 47,1% iar rata
şomajului este de 6,8 %. Pentru regiunea Sud Vest Dunărea şi râurile zonei reprezintă
o resursă foarte importantă.
În jud. Vâlcea pe râul Lotru
se află lacul de acumulare
Vidra a cărui apă este utilizată pentru hidrocentrala
Lotru‑Ciunget, cea mai mare
situată pe râurile interioare
din România. De asemenea
mai există 6 lacuri artificiale, dintre care 2 Ostrova
Mare (40 mii ha) şi Porţile de
Fier (10 mii ha) se situează
pe primul respectiv al doilea
loc la scară naţională. Apele
acestor lacuri sunt exploatate pentru producţia de energie .In aceasta regiune se afla
14% din suprafaţa totală de
zonă protejată a României ce
cuprinde parcuri naţionale,
parcuri naturale, rezervaţii
ştiinţifice şi monumente ale
naturii deci, zona poate fi caracterizată şi printr‑o foarte
atractivă ofertă turistică. În
această regiune, jud. Mehedinţi înregistrează o înaltă
rată a şomajului, respectiv de
13,9%.
5. Regiunea Vest are o pondere
a populaţiei ocupată în agri‑
cultură de 19,1% iar rata

şomajului este de 6,0 %..
După regiunea Bucureşti‑Ilfov, regiunea Vest are cea
mai mare pondere a populaţiei urbane – 63,0%,
6. Regiunea Nord‑Vest are o
pondere a populaţiei ocupată
în agricultură de 27,1% iar
rata şomajului este de 5,6%.
Această regiune este considerată o regiune de echilibru
economic, rata medie a şomajului fiind cea mai mică la
nivelul regiunilor (exceptând
Bucureşti‑Ilfov). Sectoarele
industriale bine reprezentate la nivelul regiunii sunt:
industria confecţiilor, mobilei, metalurgică, pielăriei şi
încălţămintei, porţelanului
şi ceramicii. Acestora li se
adaugă sectoare tradiţionale,
care în urma investiţiilor pot
antrena efecte pozitive la nivel regional: transporturi şi
construcţii. Forţa de muncă
din regiune se caracterizează
prin diversitatea specializărilor mai ales în zonele urbane. Cluj‑Napoca este al doilea
centru universitare al ţării.
7. Regiunea Centru are o pon‑
dere a populaţiei ocupată în
agricultură de 15,5%, cea mai
mică exceptând Bucureşti‑Ilfov, iar rata şomajului este de
10,7 %, fiind cea mai ridicată
comparativ cu celelalte regiuni. Regiunea Centru are, ca
şi regiunea Vest o pondere
ridicată a populaţiei urbane
– 63,0%. Profilul industrial
al regiunii este reprezentat
de industria construcţiilor de
maşini şi a prelucrării metalelor, industria chimică, a
materialelor de construcţii,
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industria prelucrării lemnului, extractivă, textilă şi
alimentară 8. Regiunea Bu‑
cureşti‑ Ilfov are o pondere
a populaţiei ocupată în agri‑
cultură de 1,5% iar rata şo‑
majului este de 4,0%. Cu o
populaţie de 2256543loc. şi
o suprafaţă de 1821 km2, regiunea înregistrează cea mai
mare densitate a populaţiei, respectiv 1239,2 km2/loc.
Zona Bucureşti reprezintă
cea mai diversificată piaţă
de muncă din ţară, regiunea
este situată la intersecţia a
două culoare de transport
trans‑europene.
Concluzii
Importanţa politicilor regionale rezidă în crearea de instrumente de măsurare a gradului
de dezvoltare al regiunilor economice şi sociale, cu efect benefic în planul măsurării impactului acestora în ceea ce priveşte
nivelul de trai şi calitatea vieţii.
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Consideraţii utopice asupra
doctrinelor forţelor politice din
România
Conf. univ. dr. Cristina Bălăceanu
Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir
Facultatea de Marketing

I

dentifying the main issues of doctrinal parties in Romania and the main
directions that Romania shall establish, through the voice of party would be
based Max Weber’s statement that “... the parties are, essentially intimate, open
organization created and directed towards free recruitment, their basic purpose
being to gather votes for the elections, aimed at public functions “. Assessing the
correctness of political and economic acts of parties in Romania takes somewhat
the social position of every citizen, the moral and ethical beliefs, civic consciousness,
culture, education, customs, and formal or informal rules that are governed.
Key words: political parties, economic doctrine, democracy, socialism

1. În România, democraţia,
prin vocea partidelor, se particularizează, în sensul modificării
atât a liniei de conduită stabilită
iniţial prin doctrină şi ideologie,
cât şi a instrumentelor utilizate
spre realizarea obiectivelor. Întrucât democraţia în România
este necristalizată, erorile de
conduită, clivajul stânga‑dreapta, alianţele pentru menţinerea
la putere ori în funcţie a anumitor oameni politici, favoritismul,
chiar frauda, acceptarea tacită
a unor practici lipsite de etică,
cu diferite grade de intensitate,
constituie elemente care arată
starea incipientă de dezvoltare
a valorilor societăţii româneşti.
În aceste condiţii, este necesară o analiză a modului de implicare a partidelor în punerea
în aplicare a valorilor democraţiei, prin prisma raportului dintre doctrină şi realizări.
Pentru implementarea principiilor economiei de piaţă în
România, este necesară găsirea

unor elemente de interdependenţă între viziunile doctrinare
ale tuturor partidelor politice,
afilierea la valorile economiei
bunăstării, inducerea, prin intermediul discursului politic,
a motivaţiei pentru muncă a
populaţiei active, a interesului
pentru creşterea productivităţii
muncii, ca factor esenţial al dezvoltării economiei şi societăţii
deopotrivă.
2. Exercitarea acestora, într‑un spaţiu de anvergură şi
complexitate mult superioare
României, necesită construcţii
politice majore şi parteneriate strategice durabile. Iar orice
construcţie politică serioasă sau
parteneriat fructuos, se bazează
pe stabilitate şi diplomaţie[1].
[1]
Iulian Oneasca, Priorităţile Româ‑
niei privind integrarea sa europeană.
Construcţia politica; Iulian Oneasca
este coordonator proiect în cadrul Institutului European din România şi
expert în politici sociale. A lucrat în
calitate de consultant pentru instituţii
de prestigiu (ILO, GTZ – GmbH  ş.a.),

Stabilitatea conferă predictibilitate scenei politice. Vizează
în primul rând definirea identităţilor politice în raport cu principalele curente şi adoptarea
unor atitudini clare în chestiunile hotărâtoare. Aceasta facilitează cristalizarea unor poziţii
comune în rândul forţelor politice şi promovarea demersurilor
pentru formarea majorităţii şi
urmărirea consensului. Unitatea de vederi este o pre‑condiţie
a concertării eforturilor, pentru alcătuirea unui parteneriat
cât mai larg şi apropierea unor
obiective fundamentale.
Stabilitatea se adresează
apoi păstrării poziţiei comune
în condiţii politice modificate,
îndeosebi în caz de alternanţă
la putere. Experienţa internă
indică o interdependenţă ridicată între obiective naţionale
sprijinind reformele din domeniul muncii în România. A acumulat de asemenea experienţă în politici sociale în proiecte din SE Europei.
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semnificative şi factori de răspundere, tehnocraţi şi echipele
lor. Aceasta face ca anumite persoane sau echipe să devină de
neînlocuit în promovarea unor
idei. Schimbarea lor din poziţii
cheie are efecte negative asupra
şanselor apropierii obiectivelor,
lărgind orizontul de timp estimat şi punând în pericol posibilitatea exploatării unor condiţii
favorabile.
Coeziunea internă a partidelor politice şi parteneriatul, inclusiv cel dintre putere
şi opoziţie, ‑  bazate pe dialog,
transparenţă şi încredere reciprocă ‑  facilitează armonizarea
perspectivelor asupra intereselor fundamentale şi diminuează
posibilităţile de manifestare a
unor sincope sau corecţii semnificative în sfera şi modalitatea
apropierii obiectivelor relevante, în caz de primenire a forţelor
politice sau de alternanţă.
Manifestarea cu precădere a
atributelor stabilităţii politice
în România s‑a realizat cel puţin în două situaţii: adoptarea şi
implementarea unor măsuri de
reformă economică în vederea
aderării României la Uniunea
Europeană şi NATO, interesul
naţional primând intereselor
particulare ale clasei politice,
aceasta conştientizând importanţa integrării în aceste structuri supranaţionale. De asemenea, clasa politică îşi intensifică
eforturile de stabilitate cu prilejul reprezentării poziţiei naţionale în cadrul sesiunilor ordinare şi extraordinare ale instituţiilor Uniunii Europene precum şi
ale altor instituţii şi organisme
regionale şi globale.
Diplomaţia priveşte adoptarea şi respectarea unor norme
de comportament şi comunicare,
necesare stabilirii şi întreţinerii
contactelor, transmiterii şi pătrunderii mesajului în instituţii
şi spaţii interculturale diverse. Tot diplomaţia guvernează
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acţiunile necesare formării încrederii şi construirii de parteneriate, fără de care vocea
României ar putea rămâne singulară în susţinerea intereselor
sale.
Promovarea intereselor naţionale pe scena politică a arenei
europene reprezintă ‑  prin amploarea şi consistenţa oportunităţilor ‑  o provocare fără precedent pentru clasa politică a României şi diplomaţia ei.
Pe de o parte, promovarea
intereselor naţionale implică
exercitarea unei colaborări între
reprezentanţii statelor membre,
coalizaţi pentru a face mai bine
faţă unor provocări majore, fie
ele externe, precum costurile delocalizării, efectele negative ale
migraţiei internaţionale a forţei
de muncă, costurile sociale generate de criza economică precum
şomajul şi inflaţia, sau interne,
cum ar fi costul restructurării
întreprinderilor pentru creşterea competitivităţii, ori costuri
legate de depăşirea decalajelor
de dezvoltare existente faţă de
Uniunea Europeană.
Pentru implementarea unor
politici de creştere şi dezvoltare
durabilă, stabilirea unor obiective ale clasei politice româneşti
este imperios necesară. Aceasta
condiţionează abordarea largă a
principalelor forţe politice, sociale şi civice, concertarea eforturilor şi formarea alianţelor pentru
promovarea prioritară a aspiraţiilor naţionale legitime în forurile naţionale şi supra‑naţionale
de exercitare a puterii. Obiectivele clasei politice răspund cerinţelor de concentrare şi orientare a acţiunii politice pentru a
face faţă cu succes competiţiei.
În mare parte, obiectivele urmărite pot fi :
a) Formarea şi promovarea unui
program politic sustenabil, cu
valoare strategică ridicată,
adecvat nevoilor naţionale
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şi cerinţelor integrării. Integrarea sistemică şi ancorarea
temporală a ansamblului politicilor, la nivel naţional şi
european, conferă acestora o
pronunţată perspectivă globală, anticipativă. Abordarea
etapizată a realizării programului, permite evaluarea sa
periodică, actualizarea obiectivelor şi resurselor;
b) Apropierea acţiunii politice
de interesele cetăţenilor‑în
pas cu evoluţia aspiraţiilor
sale, la nivelul exigenţelor
europene prin:
ü Prefigurarea unor noi atitudini, trecând de la libertăţi şi drepturi la libertăţi
şi responsabilităţi,
ü Promovarea transparenţei
şi răspunderii,
ü Deschiderea posibilităţii
unei participări mai puternice a societăţii civile
în anii următori;
c) Promovarea
consensului,
ca formă de decizie politică
în domenii de interes larg.
Aceasta presupune antrenarea şi armonizarea contribuţiilor factorilor semnificativi
– externi şi interni, incluzând
sectorul guvernamental, cel
privat, comunitatea şi societatea civilă‑precum şi funcţionarea sănătoasă a structurilor societale şi instituţionale
în care aceştia operează.
Obiectivele clasei politice se
pot atinge în condiţiile stabilirii unor linii directoare de
acţiune, comune, prin care să
transpară interesul general, în
consens cu modelul socio‑economic al societăţii, compatibil cu
cel european. Astfel, direcţiile
de progres care se recomandă
construcţiei politice româneşti
privesc[2]:
a) Orientarea cadrului instituţional către cerinţele stabilirii,
[2]

Iulian Oneaşcă, op. cit
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adoptării şi promovării priorităţilor naţionale, asigurând
premise favorabile acţiunii
europene concertate:
ü Asigurarea aşezării principalelor forţe social‑politice pe axele europene de
succes şi reconfigurarea
corespunzătoare a compoziţiei parlamentare şi
instituţionale;
ü Garantarea reprezentării
şi promovării prioritare de
către grupările socialpolitice a principalelor interese fundamentale în forurile de conducere social‑politice şi instituţionale.
b) Creşterea eficienţei activităţii şi dialogului social‑politic:
ü Simplificarea raporturilor dintre putere şi opoziţie şi evidenţierea pregnantă a alternativelor şi
opţiunilor;
ü Concentrarea reprezentării variatelor opţiuni
social‑politice;
ü Asigurarea unei legături puternice cu masele
a forţelor reprezentate
în forurile de conducere
relevante.
ü Evaluarea periodică a realizărilor şi rafinarea acţiunii şi dialogului politic în
direcţia aspiraţiilor populare, actualizate regulat.
c) Reconsiderarea locului consultării populare în dezvoltarea democratică a statului
de drept, precum şi a rolului
acesteia şi modalităţilor de
realizare (anchetă, sondaj,
referendum).
d) Primenirea clasei politice,
promovarea şi valorificarea
rezervelor de competenţă, îndeosebi de construcţie politică şi diplomaţie, pentru o mai
bună comunicare, construirea de parteneriate şi promovarea încrederii reciproce.
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Pentru România ar fi necesară statuarea unui consens între
forţele politice, în sensul identificării interesului naţional,
sprijinirii şi susţinerii acestuia
pentru dezvoltarea economiei prin valorificarea resurselor
economice, creşterii nivelului de
ocupare, precum şi pentru reducerea decalajului de dezvoltare
dintre economia României şi
economia europeană. Din acest
punct de vedere, orientarea economiei prin politici economice în
funcţie de apartenenţa la o forţă
politică de dreapta sau de stânga şi implementarea de măsuri
specifice coloraturii politice nu
ar servi interesului naţional ci,
din contră, ar adânci sau ar perpetua decalajele de dezvoltare.
De asemenea, este necesară
apropierea dintre elementele doctrinare şi măsurile de
politică economică iniţiate de
fiecare forţă politică în parte.
Astfel, în România identificăm
mai multe forţe politice pe fiecare spectru politic (dreapta,
stânga, centru), dar apropierea
dintre doctrină şi manifestările
propiru‑zise sunt foarte rare,
urmare a interesului spontan
manifestat pentru o cauză sau
alta, indiferent de programul
anunţat în campania electorală
ori stipulat prin prisma coloraturii politice. De altfel, partidele
în prezent se definesc ca un grup
organizat pentru participarea
la viaţa politică, urmărind,ca
finalitate, cucerirea totală sau
parţială a puterii, astfel ca interesele membrilor săi să se poată
realiza. Din această perspectivă
este secundar elementul doctrinar sau cel de reprezentare[3].
O formă de guvernare prin
care interesele particulare,
iniţiate şi urmărite de către
partidele politice, să primeze
[3]
Ovidiu Trasnea, Probleme de
sociologie politica, Editura Politica,
Bucuresti, 1975, pag. 96.
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intereselor naţionale, este o guvernare nedemocratică, deorece
“nimic nu e mai primejdios decât amestecul intereselor private în treburile publice şi folosirea abuzivă a legilor de către
guvernământ este un rău mai
mic decât coruperea legislatorului, consecinţă de neînlăturat a
scopurilor particulare”[4] Pericolul neconcordării dintre interesele partizane ale partidelor şi
interesul naţional se răsfrânge
asupra cetăţeanului. Astfel,
politica se legitimează prin
eficienţă, dar se delegitimează
prin restrângerea participării.
Distanţa dintre discursul politic
şi politicile efective oferă prilejul
calificării democraţiei şi stilului
politic pe care aceasta îl presupune drept demagogie. Popularitatea scăzută a parlamentelor
şi lipsa de încredere în partide
exprimă, pe de o parte, distanţa
tehnocrată faţă de politică
privită ca spaţiu al confruntării,
pe de altă parte decepţia publicului în faţa lipsei de transparenţă
a jocului politic[5].
Nu întâmplător partidele politice pornesc în definirea principiilor, a platformelor program,
de la doctrina economică. Asimilarea doctrinei economice, prin
afiliaţie de idei, ori prin încurajarea implementării unor principii economiceşi sociale rezultate prin aportul unor curente şi
şcoli economice, arată interesul
partidelor, măcar ca şi intenţie,
de a aduce un plus de valoare societăţii şi cetăţeanului. Elementele doctrinare sunt primordiale
în identitatea unui partid în măsura în care ele sunt respectate
şi puse în slujba cetăţeanului.
Transformarea cetăţeanului
în spectator se datorează şi
deţinătorilor puterii. Insistând
[4]
Jean‑Jacques Rousseau, Contrac‑
tul social, Iaşi, Moldova, 1996. pag. 133
[5]
 ���������������������������������
Cristina Pârvulescu, Politici publice şi instituţii politice, Editura Trei,
Bucureşti, pag. 89
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asupra specificităţii problemelor politice şi promovând ideea
interesului general politicienii,
şi guvernanţii în mod special,
urmăresc să conserve poziţiile
de dominaţie pe care le deţin.
Legitimându‑şi astfel acţiunile
şi
transferând
dezbaterea
politică spre domeniul tehnic,
clasa politică favorizează un
anume tip de depolitizare. Redefinirea politicii prin asigurarea
unor posibilităţi reale de participare activă asigură nu doar suportul democratic al guvernării
ci chiar bazele bunăstării. Dacă
politizarea cetăţenilor poate
conduce la situaţii instabile,
absenţa ei duce spre oligarhie
şi autoritarism. Încrederea în
capacitatea cetăţeanului de a
oferi soluţiile optime, dublarea
acestuia de către partide politice
şi grupuri de interese reprezentative şi responsabile, asigură
participării, prin adaptarea
permanentă a instrumentelor
pe care se bazează: informaţie
corectă, educaţie şi participare
organizaţională, un real spaţiu
de manifestare. În regăsirea ���
cetăţeniei pierdute rezidă capacitatea de a rezista sfidărilor globalizării şi supertehnologizării.
România după 1989 a fost şi
este scena manifestării de forţe
politice atât convergente, din
punctul de vedere al filiaţiei de
idei ori împărtăşirii unor valori
creştine, democratice, cât şi divergete, în sensul neconcordării
elementelor de doctrină cu manifestările şi poziţiile cotidiene,
ori din contră, fiinţării în afara
unei identităţi doctrinare, care
să creeze linii de comportament
specifice.
Multipartidismul
românesc, consecinţă a unui cumul
de factori precum tradiţia, lipsa unei opoziţii structurate la
comunism, contextul imediat
postdecembrist şi sistemul reprezentării proporţionale, reprezintă o imagine destul de

fidelă a fragmentării societăţii
româneşti. El nu este disfuncţional prin natura lui. Criza sistemului coaliţiei de guvernare nu
este rezultatul numărului mare
de partide ci a bazei lor electorale instabile.
Concurenţa politică implică
o continuă reaşezare a actorilor politici care îşi dispută
poziţiile de influenţă şi decizie.
Dar în măsura în care dinamica schimbărilor sociale şi economice le afectează electoratul,
partidele româneşti nu pot privi pasive erodarea popularităţi
lor, câtă vreme cucerirea şi
influenţarea poziţiilor de decizie
rămâne principalul scop al acestor organizaţii[6].
Forţele politice din România
nu ţin cont de apartenenţa lor
doctrinară. Măsurile de politică economică anunţate diferă
de cele implementate, fiind puternic influenţate de interese
particulare curente, fără a ţine
seama de interesul naţional, de
respectarea unor principii economice minimale, ori de necesitatea respectării posibilităţii
de dezvoltare viitoare a generaţiilor. Partidele de dreapta din
România ar trebuie să repsecte
principiile liberalismului economic în formularea deciziilor
de guvernare, în timp ce partidele de stînga ar fi oportun să
dezvolte programe sociale, de
filieră keynesistă, instituţională ori corporatistă. În condiţiile
actuale este imperios necesar o
armonizare a elementelor doctrinare, o îmbinare de principii
şi precepte sociale şi economice
pentru a iniţia programe de dezvoltare echilibrate, reconciliind
teoria fundamentalistă de piaţă
cu teorii şi modele de dezvoltare
de sorginte socială. Această formă de reconciliere ia forma teoriei neoliberale ori, în prezent,
teoriei celei de‑a treia căi, cu
[6]

ibidem, pag. 102
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toate că însuşi Samuelson arăta importanţa căii de mijloc în
economie[7].
Din punctul de vedre al adepţilor liberalismului, intervenţia
statului trebuie limitată în baza
unor reguli clar stabilite. Astfel,
liberalismul:
ü are drept premise libertatea individuală, iniţiativa
privată şi limitarea puterii statului;
ü se bazează pe încrederea
în virtuţile “mâinii invi‑
zibile” care reglează relaţiile dintre oameni fără
intervenţia inoportună a
statului;
ü privilegiază mecanismele
de piaţă, considerate ca
fiind singurele forme ce
permit existenţa unei societăţi capabile să asigure
libertatea individuală;
Liberalismul economic, libertatea economică vor constitui deopotrivă impulsuri, argumente,
stimulente pentru dezvoltarea
activităţii economice. Sub aspect
doctrinar, liberalismul economic
se ghidează după o serie de percepte: omul este o fiinţă eminamente socială care activează în
societate; aceasta are la bază un
ansamblu de reguli şi norme ce
decurg din dreptul natural, derivând din ordinea naturală a
societăţii ce se realizează în condiţii de libertate şi de factori endogeni. Statul se cere a fi creat
după regulile dreptului natural
şi cerinţele societăţii naturale.
Ordinea naturală se reflectă în
plan economic prin libertatea de
acţiune a agenţilor economici, în
conformitate cu princiul armonizării spontane a intereselor particulare cu interesul general al
societăţii, sub deviza laissez‑fai‑

[7]
Sultana Sută‑Selejan, Doctrine
economice, Editura Eficient, Bucureşti,
1997, pag. 198
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re[8]. Deşi liberalismul clasic a
reprezentat o revoluţi în ştiinţa economică, totuşi premisele
avute în vedere, presupoziţiile
folosite, ca şi unele teorii, au
devenit nesatisfăcătoare în ceea
ce priveşte explicarea unor fenomene şi procese economico‑sociale[9]. Astfel, în condiţiile desfăşurării unor procese economice
şi sociale existente în faza de ascensiune a capitalismului, cum
sunt acumularea primitivă a capitalului, proletarizarea rapidă
şi forţată a micilor producători,
consolidarea şi sporirea rolului
marilor firme în controlul pieţei
şi al economiei, declanşarea crizelor economice, apariţia şomajului cronic şi a inflaţiei, creşterea mişcărilor sociale, devine
cu totul inadecvată şi nerealistă
încercarea de susţinere şi dezvoltare a temelor şi conceptelor
clasice, cum sunt: individualismul economic, realizarea principiului laissez‑faire, într‑o lume
presărată de inegalităţi.
Adepţii dreptei au fost cei ai
susţinerii status‑quo‑ului, făcând apel la tradiţie, ordine, morală. Spre deosebire de viziunea
optimistă a stângii, dreapta are
o viziune mai pesimistă asupra
naturii umane şi, fără să considere că omul este neapărat rău,
pleacă de la ideea că ceea ce este
rău în interiorul său constituie
o primejdie permanentă. Ideile care i se atribuie în prezent
dreptei sunt cele de ordine, morală, credinţă, familie, iar liberalismul este considerat principalul exponent al dreptei.
Doctrina liberală şi democra‑
ţia politică
Axată şi centrată pe individ conceput ca proprietar şi
[8]
Colectivul ASE‑Diana Hristache,
Alina Creţu, Doctrine economice, Editura ASE, Bucureşti, 2001, pag. 51
[9]
Aurel Iancu, Tratat de economie,
vol I, Editura Economică, Bucureşti,
1993, pag. 31

ECONOMIE ŞI
SOCIETATE
întreprinzător, pe om ca fiinţă
raţională, purtătoare şi promotoare a propriilor sale aspiraţii
şi interese, doctrina politică liberală a acordat o deosebită importanţă problemei democraţiei.
Liberalismul a dat o noua viziune, concepţie asupra locului şi
rolului individului în societate,
relaţiei şi raportului său cu politica, cu puterea. De aici, s‑a nascut teza fundamentală a liberalismului: “individul ca scop, politica ca mijloc”[10]. O asemenea
teză exprimă, pe de o parte, rolul rezervat politicii în societate,
iar, pe de altă parte, marchează
ruptura radicală faţă de concepţia feudală privind statutul individului în societate. Noul raport,
pe care liberalismul îl concepe,
asigură relatia individului cu
politica, înţeleasă ca putere şi
regim, şi reflectă, de fapt, esenţa
democratismului politic liberal
în ceea ce priveşte guvernarea.
Nu individul trebuie să se afle
în slujba politicului, a puterii,
ci invers, puterea trebuie să fie
un mijloc, un instrument care
să‑l slujească, să‑l servească pe
cetăţean, să‑i creeze acel cadru
social, economic, politic şi juridic care să‑i permită realizarea
propriilor sale scopuri şi interese. Democratismul politic liberal
pune în locul autorităţii tradiţionale şi a privilegiilor feudale,
individul cu interesele şi aspiraţiile sale, însoţit de un larg sistem de drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, civile şi politice.
Întregul democratism politic liberal are ca fundament
Constituţia, ea este actul juridic suprem al oricărei societăţi,
fundamentează, reglementează
şi orientează întreaga viaţă politică, a relaţiilor dintre stat şi
indivizi. B. Constant, un teoretician al liberalismului politic,
[10]
Silviu Brucan, Îndreptar‑dicţionar de politologie, Editura Nemira, Bucureşti, 1993, pag. 52
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a fost preocupat de analiza libertăţii individului, în strânsă
corelaţie cu Constituţia: “nicio
libertate fără Constituţie şi nicio Constituţie fără libertate”[11].
După părerea sa, afirmarea şi
extinderea libertăţii în societatea modernă este condiţionată
de limitarea puterii etatice, fapt
ce s‑ar putea realiza prin opinia
publică şi accentuarea separării
puterilor în stat. În societatea
modernă, libertatea individului
este personală, civilă şi cetăţenească şi constă în independenţa acestuia faţă de stat, faţă de
autoritate.
În societate, după B. Constant, în funcţie de proprietate,
se crează două categorii de cetăţeni: cei ce deţin proprietate şi
care pot participa la viaţa politică, iar sfera drepturilor şi libertăţilor este largă, consistentă;
şi cei ce nu deţin proprietate şi
în consecinţă nu pot participa
la activitatea politică şi implicit
aria libertăţilor şi drepturilor
este restrânsă. Această situaţie este normală şi justificată,
în opinia lui Constant, întrucât
proprietatea este cea care asigură cetăţeanului posibilitatea
instrucţiei cunoaşterii şi de aici,
competenţa necesară participării lor la viaţa social‑politică.
Chiar dacă în prezent deţinerea de proprietăţi nu mai este o
condiţie necesară de a participa
la viaţa politică, totuşi condiţionarea există fiind legată de apartenenţa la o forţă politică este
prezentă, fără a pune accent,
aşa cum arăta Constant, pe fundamentarea unei educaţii care
să confere consistenţă actelor
politice susţinute şi întreprinse.
Un alt ideolog al democratismului politic liberal este
Ch.Alexis Tocqueville. Domeniul
democratismului politic, căruia
i‑a acordat o deosebită atenţie
[11]
Benjamin Constant, preluat după
pagina web: www.liberalism.ro
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Ch.Alexis Tocquiville, a fost cel
al egalităţii, al legăturii ei cu libertatea, în condiţiile societăţii
democratice dezvoltate. Alături
de libertate, egalitatea trebuie
să constituie un principiu fundamental al oricărei democraţii. După opinia sa, egalitatea
trebuie să cuprindă: egalitatea
în faţa legii, egalitatea politică,
egalitatea de condiţii. “Egalitatea ‑spune Ch.Alexis Tocqueville‑  este proprie fiecărui individ
dar extinsă la nivelul naţiunii,
ea devine dogmă suveranităţii
poporului”[12].
Un loc şi rol aparte a avut în
cadrul democratismului politic
liberal puterea etatică. Din dorinţa de a nu împieta sau îngreuna iniţiativa cetăţenilor, de a‑i
asigura posibilitatea de acţiune
şi mişcare, democratismul liberal a conferit puterii etatice un
rol‑status minimal în relaţiile
sale cu societatea civilă şi politică, cu subiecţii sociali. Acest rol
a constat în a asigura acel cadru
social, economic, juridic şi politic necesar desfăşurării activităţii societale, fără a‑l stanjeni pe
individ. Toţi fondatorii liberalismului au văzut în creşterea puterii etatice principalul pericol
al democratismului politic. J.
Bentham, deşi vede necesitatea
şi utilitatea statului în societate, rolul acestuia este limitat la
apărarea persoanei şi societăţii,
fără însă ca aceasta să împieteze iniţiativa individului sau să‑l
constrângă. O poziţie apropiată
în privinţa rolului puterii etatice
o are Ch. A. de Tocqueville. De
teama despotismului, a dictaturii, el se opune creşterii rolului
puterii etatice. Cel mai bine a
sintetizat poziţia liberalismului
faţă de puterea etatică Serge
Christophe Koln:”liberalii sunt

cei mai extremişti în antietatism
şi antisector public”[13].
Forma de guvernământ susţinută şi promovată de liberalism a constituit şi ea o notă
distinctă a democratismului
politic liberal. Adversar al absolutismului şi despotismului, paradigma liberală s‑a pronunţat
pentru monarhie constituţională sau republică constituţională,
spre aceasta din urma înclină
cea mai mare parte a burgheziei, întrucât ea era mult mai în
măsură să asigure libertatea
servindu‑se de Constituţie şi se
apropia mult mai mult de concepţiile privind democratismul
politic.
Elemente ale teoriei
doctrinei de stânga
Economiştii clasici şi neoclasici au pus accent pe creşterea
productivităţii muncii şi a eficienţei în vederea sporirii avuţiei
în condiţiile economiei de piaţă
libere. Cei marxişti au pus în
evidenţă limitele şi inconvenientele acesteia (inclusiv cele legate de folosirea forţei de muncă,
a ciclicităţii crizelor economice),
evoluând de la negarea de principiu a economiei de piaţă la admiterea ei ca un rău necesar, ca
apoi să fie socotită ca un mijloc
de ieşire din criză, către sfârşitul anilor ’80. În prezent, se
încearcă o redefinire a principiilor economiei de piaţă şi ale dirijismului economic, în vederea
identificării elementelor de complementaritate şi convergenţă
pentru a creşte eficienţa pieţei
în condiţiile susţinerii sale prin
politici şi instrumente etatiste.
John Maynard Keynes, părintele economiei dirijiste, iniţiator
al unei noi paradigme de gândire economică, arată că economia
[13]

[12]
Charles Alexis Tocqueville, Despre democratie in America, Editura Humanitas, Bucuresti, 1992, p. 414.

S.G. Kolm, Le contract social liberal, Philosophie et pratique de liberalisme, Presse Universitaries de France,
Paris, 1985, p. 35.
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de piaţă este bună în principiu,
dar mersul ei este determinat
de acţiunea unor legi (înclinaţii) psihologice fundamentale
ale oamenilor care, lăsate să acţioneze de la sine, influenţează
nefavorabil echilibrul economic,
generând crize, şomaj, inflaţie.
Prin acţiuni concertate, într‑o
societate a capitalismului organizat, pe baza cunoaşterii
temeinice a mecanismului de
funcţionare a economiei, aspectele negative neputând fi eliminate, pot fi menţinute în limite
acceptabile şi transformate din
factori destabilizatori în factori
propulsori ai dezvoltării. Convingerea lui Keynes că în condiţii de laissez‑faire, evitarea unor
ample fluctuaţii ale gradului de
ocupare poate să se dovedească imposibilă fără o modificare
adâncă a psihologiei pieţei investiţiilor în legătură cu care nu
există niciun motiv să se creadă
că va avea loc. Keynes arată că
grija de a reglementa volumul
investiţiilor nu poate fi lăsat
fără pericol în mâini private[14].
Ca soluţie, Keynes preconiza
o socializare destul de cuprinzătoare a investiţiilor care s‑ar
dovedi ’’singurul mijloc pentru
asigurarea unui nivel de ocupare apropiat de ocuparea deplină,
deşia aceasta nu trebuie să excludă tot felul de compromisuri
şi aranjamente pe baza cărora
autorităţile publice vor colabora
cu iniţiativa privată’’[15].
Practica şi teoria economică
au arătat că economia de piaţă,
libera iniţiativă induc şi menţin
o serie de dezechilibre legate în
special de alocarea resurselor
economice, în pecial a forţei de
muncă, de păstrarea unui anumit echilibru social bazat pe
echitate şi justiţie socială, norme
[14]
J. M. Keynes, Teoria generală a
folosirii mâinii de lucru, a dobânzii şi a
banilor, Editura Ştiinţifică, Bucureşti,
1970, pag. 79
[15]
Idem, pag. 83
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etice şi morale, iar costurile sociale revin în sarcina statului care
trebuie să le acopere. Din acest
considerent, se impune caracterul mixt al economiei.
Ideea keynesistă de reformare a economiei de piaţă a cunoscut dezvoltări prin prisma
diverselor sisteme de interese,
inclusiv ale stângii burgheze şi
ale muncitorimii laburiste, social‑democrate şi socialiste. În paralel cu teoria economică dirijistă se dezvoltă şi doctrine politice
de stânga care militează pentru
progres, creând premise de dezvoltare a societăţii, şi o dată cu
aceasta, şi a individului. Pericolul apara atunci când susţinătorii acestor doctrine, sub cupola
interesului general şi al binelului comun, favorizează acte de
corupţie, de abuz societal, întreţinând interesele economice ale
unor grupuri de presiune.
Stângismul[16] poate fi exprimat prin activităţi de politică
internă şi economică. El ar putea conţine repartiţia bunurilor
publice în favoarea claselor sociale defavorizate (prin politica
fiscală sau chiar prin transfer
de proprietate (naţionalizarea),
măsuri împotriva şomajului şi
sărăciei, atitudinea negativă şi/
sau politica restrictivă faţă de
grupuri politice sau instituţii
considerate fasciste sau conservatoare ş.a.m.d.
Stânga a fost asociată ideii
de transformare, modernizare,
progres, militând pentru schimbare. Adepţii ei se inspirau din
concepţiile filosofice ale perioadei iluministe (Locke, Montesquieu, Rousseau), conform
cărora omul este, prin natura sa,
bun, perfectibil, însă sistemul în
care trăieşte nu îi este favorabil.
Zona stângă a spectrului politic a fost ocupată de partide din
[16]
Iavor Stoyanov, Rusofilism şi
stângism în Europa de Est, în Revista
Sfera Politicii nr. 141
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sfârşitul secolului trecut. Valorile care i se atribuie în prezent
stângii sunt: reforma, dreptate
socială, egalitate, libertate.
După Primul Război Mondial socialismul s‑a faracturat în
două linii ideologice extrem de
importante care au impus fiecare o nouă abordare asupra problematicii politice: pe de o parte
comunismul, impus în Uniunea
Sovietică în 1917, a clamat permanent că el reprezintă singura
alternativă socialistă la capitalism şi social‑democraţia europeană care, acceptând democraţia ca unica formă de a face politică, a respins ideea revoluţionară şi deci comunismul. Astfel,
socialismul s‑a împărţit în două
tabere care au ales drumuri perfect distincte, atât din punct de
vedere ideologic cât şi acţional.
Doctrina social‑democrată
şi democraţia politică
O altă concepţie despre democraţie, relativ diferită de
cea liberală şi mai ales conservatoare, este cea promovată de
social‑democraţia
europeană.
Această orientare concepe democraţia într‑o stransă unitate între laturile sale esenţiale: libertate, egalitate, protecţie socială
şi putere. Obiectivul principal
al acestei doctrine este realizarea echităţii şi dreptăţii sociale,
apropierea condiţiilor de viaţă
între toţi membrii societăţii. Includerea în baza sa doctrinară
şi în practica social‑politică a
protecţiei sociale, constituie trasătura distinctă a social‑democraţiei şi principalul element de
departajare faţă de celalalte paradigme doctrinare şi ideologice
contemporane.
Social‑democraţia reprezintă, conform Manualului de politologie, doctrina politică privind organizarea şi conducerea
democratică a societăţii, având
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la bază principiile egalităţii şi
dreptăţii sociale, ale promovării
intereselor producătorilor de valori materiale şi spirituale, ale
protecţiei sociale a categoriilor
de cetăţeni defavorizaţi, prin limitarea puterii claselor sociale
bogate, îndeosebi a monopolurilor. Geneza doctrinei politice
social‑democratice are la bază
pe de o parte, ideile socialistilor
utopici (ce apărut o data cu manifestarea relaţiilor de producţie capitaliste care, deşi marcau
un element de progres pe calea
dezvoltării societăţii, generau
totuşi, în mod inevitabil şi inegalităţi sociale), iar pe de altă
parte ideile marxiste din a doua
jumatate a secolului trecut (idei
considerate ca aparţinând socialismului stiinţific promovat de
Marx şi Engels ce considerau
ca inevitabilă pieirea capitalismului şi înlocuirea acestuia cu
o nouă societate, cea socialistă,
reclamată de legile obiective
ale dezvoltării sociale, bazată
pe proprietatea comună asupra
mijloacelor de producţie). Ideile
socialiste izvorau din dorinţa
de a se găsi modalităţi de a fi
conciliate libertatea şi egalitatea, astfel încât să se realizeze
o distribuire echitabilă a avuţiei naţionale către toţi cetăţenii.
Ascensiunea partidelor de stânga a fost determinată de creşterea numerică a proletariatului
industrial.
Social-democraţia modernă
susţine[17]:
ü economie de piaţă socială
(economie mixtă), cu prevederi legale pentru protejarea muncitorilor, consumatorilor şi întreprinzătorilor mici şi mijlocii;
ü susţinerea
comerţului
etic şi echitabil, bazat pe
dialog, transparenţă şi
[17]

cratia

http://www.psd.ro/social‑demo-
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echitate, ca alternativă la
principiul liberal al liberului schimb;
un sistem extensiv şi complex de protecţie socială
pentru a contracara efectele sărăciei şi pentru a
proteja pe cei care nu pot
să lucreze într‑un sistem
de piaţă liberă (şomerii,
tinerii, pensionarii etc. );
un sistem de taxare progresivă, pentru a redistribui venitul în societate;
sisteme publice de învăţământ, îngrijirea copilului
şi sănătate, finanţate de
către stat; condiţii minime
garantate prin lege pentru
muncitori (salar minim,
protecţie împotriva concedierii necinstite etc.);
protecţia mediului şi suveranitatea principiului
sustenabilităţii şi a dezvoltării durabile; multiculturalism,
drepturile
minorităţilor şi o politică
relativ deschisă faţă de
procesul de migraţie;
sus’inerea Drepturilor sociale ca extensie complementară şi modernizarea
Drepturilor omului;
politică socială seculară şi
progresivă;
politică externă care suportă promovarea democraţiei, pacifism şi, unde este
posibil, multilateralism.

Accepţiunea modernă a rolului statului în economie este
redată de Şcoala economică Pu‑
blic Choice, născută din nevoia de a înţelege statul ca agent
economic care fixează regulile
jocului şi este, în acelaşi timp, şi
arbitru şi jucător. Public choice
admite că piaţa are slăbiciuni
pentru că externalităţile nu
pot fi acoperite în cadrul pieţei.
Această teorie nu neagă că bunurile indivizibile necesită tarifare specială, dar aceasta nu

implică automat că statul poate
fi mai eficient dacă produce în
locul pieţei (sectorul public) sau
că reglementările asupra schimburilor ameliorează situaţia. A
admite că piaţa este imperfectă,
nu implică în mod necesar o intervenţie crescândă a statului,
ci una eficientă.
Economiştii J. Buchanan şi
G. Tullock[18], susţinători ai teoriei Public Choice, formulează
o teorie a pieţei politice şi o concepţie despre birocraţie îndreptate spre criticarea omniprezenţei statului. Această teorie
utilizează fenomene şi procese
microeconomice pentru analiza
procesului indivizilor şi deciizor colective pentru aprecierea
eficienţei comparate a pieţei şi
a statului, pentru a sesiza motivaţiile birocraţilor şi pentru a
interpreta bunăstarea socială.
Din această perspectivă, partidele de orientare social‑democrată creează iluzia atingerii bunăstării utilizând ca pârghii instrumente de politică fiscal‑bugetară în administrarea bugetelor publice, fără a determina un
etalon de măsurare a bunăstării
’’creată’’ prin mijloace etatiste.
În prezent, din cauza efectelor
crizei economice şi financiare începute la mijlocul anului 2007,
care a creat premise revenirii în
forţă a statului în economie pe
poziţii de jucător direct, se constată nu numai creşterea rolului
statului, ci şi reorientarea către
statul naţional, protejarea interesului naţional complementar
procesului globalizării, revitalizării elitelor naţionale, ca exponente ale culturii locale, dar
desăvârşite prin accesul direct
la valorile universale, graţie globalizării. În acest context, doctrina social‑democrată devine
factor catalizator al schimbărilor inerente în comportamentul
[18]
Doctrine economice, Editura
ASE, Bucureşti 2001, pag. 156
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pieţelor şi al agenţilor economici
deopotrivă.
Un alt factor cu care se confruntă social democraţia în
prezent îl reprezintă costurile
sociale din societatea prezentă,
efect al crizei economice, chiar
şi în acele ţări unde perioada de
refacere economică a înregistrat
progrese: şomajul, scăderea puterii de cumpărare a populaţiei,
deteriorarea puterii de negociere
a sindicatelor în procesul de stimulare a salariilor şi a nivelului
de ocupare în condiţiile restrângerii atât a ofertei agregate, cât
şi a cererii agregate. Măsurile
de stânga inerente unei astfel
de situaţii economice primează.
Totodată, fără o susţinere a pieţei, şi în consecinţă a producţiei,
nu se pot crea locuri de muncă,
nu poate fi stimulată puterea de
cumpărare. În acest context, social‑democraţia va impune acel
tandem stat‑piaţă prin care să
câştige atât producătorii, cât şi
consumatorii, în condiţiile unui
joc cu sumă nulă (se are în vedere eficienţa maximă a proceselor redistribuire din economie,
excluzând fenomene cum ar fi
corupţia, favorizarea grupurilor
de interese).
Conservatorismul
Este considerat ca fiind o tendinţă cu totul firească a gândirii
politice, ca reacţie la liberalism.
Esenţa conservatorismului este
conţinută in faimosul dicton al
contelui Falkland: “Atunci când
nu este necesar să schimbi ni‑
mic, este necesar să nu schimbi
nimic”.[19] Pentru Edmund Burke, fondatorul gândirii conservatoare, trasăturile credo‑ului
conservator sunt[20]:

[19]
Asociaţia Pro Democraţia, Partide pentru Democraţie, http://partide.
resurse‑pentru‑democratie.org/doctrine
[20]
Edmund Burke, Reflecţii pe marginea revoluţiei din Franţa‑ respectarea
tradiţiei: monarhie, biserica, arsisto-
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t omul este fundamental o
fiinţă religioasă şi religia
este fundamentul societăţii civile;
t societatea este produsul
natural, organic al evoluţiei istorice treptate; instituţiile existente întruchipează inţelepciunea generaţiilor trecute;
t omul presupune, alături
de raţiune, instinct şi
emoţie; prudenţă, judecată, experienţa şi obiceiul
sunt călăuze mai bune decât absracţia;
t comunitatea este mai presus de individ; drepturile
oamenilor derivă din îndatoririle lor;
t răul este înrădăcinat în
natura umană, nu în instituţiile sociale;
t exceptând sensul moral,
oamenii sunt inegali; organizarea socială este
complexă şi presupune
existenţa diferitelor clase
şi grupuri;
Creştin‑Democraţia
Originile doctrinare al acestui curent trebuie căutate între
pricipiile şi ideile propovăduite
de catolicismul politic. Partidele creştin‑democrate au apărut
ca reacţie la atacurile asupra
bisericii şi catolicismului. Democraţia creştină s‑a reliefat
în Europa, după cel de‑al doilea
Război mondial, încercând să
umple golul dintre liberalism şi
socialism, dintre individualism
şi colectivism, având, în acelaşi
timp, şi valori independente de
aceste curente de gândire, cum
ar fi morala creştină sau subsidiaritatea. Creştin democraţia
este asociată în multe ţări ideii
de neoconservatorism, putându‑se semnala un corespondent funcţional între cele două
craţie, preluat după http://ro.wikipedia.
org/wiki/Edmund_Burke
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curente, dat fiind că promovează
respectul faţă de valorile tradiţionale: credinţă, familie.
Doctrina politică conservatoare şi democraţia politică
Deşi conservatorismul nu
poate fi acuzat de lipsă de democraţie, faţă de liberalism, luat
ca doctrină de referinţă, această
paradigmă dă o altă înţelegere
şi interpretare conceptului de
democraţie, conţinutului ei, modului de exprimare în practică,
scopului şi utilităţii sale sociale.
In teoria şi practica conservatoare, democraţia nu este percepută ca o participare largă şi activă a întregului popor, ci sub diferite pretexte, ea este redusă la
segmentul aristocratic‑burghez,
la elita societăţii. Democraţia,
în sensul larg de fenomen social‑politic, este privită ca o instituţie superficială, incapabilă să
asigure obiectivitatea promovării intereselor tuturor indivizilor şi grupurilor sociale. In locul
democraţiei, înţeleasă ca putere
a poporului, este promovată democraţia elitelor, unde calitatea şi capacitatea intelectuală
a acestora are rol hotărâtor în
conducerea societăţii. O asemenea abordare a democraţiei nu
este întâmplătoare, ea trebuie
conectată cu concepţia naturalist‑divină pe care conservatorismul o dă puterii, independenţa ei faţă de voinţa umană şi în
consecinţă a caracterului ei absolut. Dacă în doctrina liberală
oamenii sunt consideraţi liberi
şi egali prin naştere şi dispun de
drepturi şi libertăţi social‑politice, în concepţia conservatoare
oamenii sunt inegali, au înzestrări naturale specifice şi diferenţiate. Societatea conservatoare este concepută şi structurată
pe principiile inegalităţii sociale
a oamenilor şi claselor sociale,
a prezenţei în cadrul acestora
a unui grup de elită înzestrat
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cu capacitate intelectuală de
excepţie, de a conduce. Numai
această elită naturală este în
măsura să îmbine regulile tradiţiei, ale moştenirii trecutului cu
datele concrete ale prezentului
şi singura capabilă să asigure
stabilitatea societăţii, conducerea fermă şi autoritară a ei.
Democratismul politic conservator dă o altă înţelegere relaţiei
dintre individ‑stat‑societate. In
gândirea şi practica liberală în
cadrul acestei relaţii, primatul
îl are individul, în schimb, în reflexiile filosofice‑politice ale conservatorismului şi în practica
socială, nu individul constituie
punctul de atracţie, dimpotrivă,
individul este “topit” în cadrul
acesteia, subordonat colectivităţii şi autorităţii. Omul, individul
este dependent de societate, căreia îi datorează aproape totul
şi îl susţine în toate împrejurările. Statul în raport cu individul este un organism generat
de legi proprii, independent de
voinţa oamenilor. El îmbrăţişează toate activităţile şi interesele individului, fiind “punctul
de susţinere al tuturor nevoilor
reale fizice şi morale”[21]. Prin
urmare, individul nu este independent în relaţia sa cu statul,
nici măcar cu acţiunile şi conduita sa, deoarece şi acestea îi
sunt impuse de statutul social
pe care îl conferă tradiţia. In democratismul conservator regula
majorităţii nu are nicio valoare
politică sau programatică, ea se
rezumă la democratismul elitist
de sorginte aristocratic burgheză. Modelul de societate propus
de conservatori este unul static,
limitat din punct de vedere participativ, unul care priveşte înapoi şi se refugiază în valorile şi
normele trecutului[22].
[21]
Citat după Adam Muller,
en.wikipedia.org/wiki/Adam_Müller
[22]
S. Possany, What is Conservatorism?, citat după Mihai Bărbuliceanu,

70
Teza centrală a conservatorismului constă în aceea că
înainte de a construi ceva nou,
valoarea creată trebuie conservată[23] iar democraţia ar fi incapabilă să constituie ea însăşi un
asemenea model, că atâta timp
cât societatea este fundamentată pe inegalitate socială, nici nu
ar fi posibilă şi necesară o participare a tuturor indivizilor la
actul conducerii, soluţia preconizată fiind ca puterea să aparţină
aristocraţiei “naturale”[24].
În practica politică, concepţia
mai rigidă, mai limitată a democraţiei politice conservatoare
şi‑a găsit expresie în susţinerea unor regimuri politice mai
autoritare, a unor forme de guvernământ care au oscilat între
monarhie, monarhii constituţionale, până la republici parlamentare, constituţionale şi prezidenţiale, unele dintre acestea
îmbrăcând chiar forme “forte”.
Relevanţa doctrinei în practica partidelor din România
Consider că a face politică în
România este un act de curaj, de
naivitate şi de interes deopotrivă. Trebuie curaj pentru a putea
modela mentalităţi şi comportamente ale cetăţenilor, care nu
demult trăiau într‑o societate în
care accesul la bunuri economice
nu era condiţionat de o anumită
putere de cumpărare, ci de relaţia informală pe care o aveai cu
lucrătorii în comerţ. Trecerea de
la procesul discreţionar de alocare a bunurilor la cel pe bază
de competitivitate, în care raporturile de muncă‑asigurarea
unei puteri de cumpărare au la
bază productivitatea şi eficienţa
Despre Democraţie, Revista În Justiţie,
nr. 12, aprilie‑mai 2009, pag. 16
[23]
Russell A. Kirk, The conservative mind, From Burke to Elliot, Chicago,
Ed.III, 1968, p. 40.
[24]
Citat după Ralph Adams Cram,
http://en.wikipedia.org/wiki/Ralph_
Adams_Cram
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muncii, pe de o parte, şi gradul
de absorbţie al bunurilor economice pe piaţă, pe de altă parte,
atrage după sine pierderea încrederii în politicianul sau partidul care proclamă în campanii
electorale şanse egale pentru
cetăţeni, servicii educaţionale şi
de sănătate gratuite, ore suplimentare plătite etc.
Pentru a depăşi această situaţie, este nevoie de campanii de
conştientizare a populaţiei vis
a vis de rigorile trecerii de la o
economie centralizată, la o economie capitalistă:
ü veniturile obţinute în
economie sunt rezultatul
întreprinderii unor activităţi economice eficiente
în care alocarea raţională
a resurselor economice se
face în funcţie de cerinţele
pieţei;
ü statul se implică, prin instrumentele şi măsurile
de politică economică, în
redistribuirea veniturilor
publice, obţinute prin impozitarea avuţiei creată în
economie, spre realizarea
de cheltuieli publice cu rol
de susţinere a sectorului
antreprenorial, de garantare a unui venit minim
care să încurajeze munca
în rândul populaţiei active, de asigurare a protecţiei sociale pentru populaţia
inactivă;
ü statul, prin politica socială, are sarcina de a încuraja iniţiativa antreprenorială, de a susţine progresul
forţei de muncă şi al societăţii în general, de a gestiona resursele economice
de care dispune pe principii de echitate faţă de generaţiile viitoare, ţinând
cont de legităţile dezvoltării durabile;
ü creşterea nivelului ocupării pe piaţa muncii
va fi apanajul relaţiei
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cerere‑ofertă de muncă:
oferta de muncă va face
faţă unor criterii de selecţie din ce în ce mai compelxe, datorate încorporării
progresului tehnic, gradului ridicat de substituire
al muncii cu capitalul în
condiţiile economiei bazate pe cunoaştere, promovării conceptelor de învăţare activă pe tot parcursul vieţii, a flexibilităţii
muncii, ceea ce incumbă
dezvoltarea unor concepte noi prin care salariatul
este în căutarea unui loc
de muncă cât mai bine
plătit în raport cu satisfacerea unui anumit grad
de securitate a locului de
muncă –flexicuritate; cererea de muncă depinde
exclusiv de complexitatea
şi dinamismul economiei
în ansamblulsău;
ü conştientizarea cetăţenilor de nongratuitatea serviciilor publice, chiar daca
o mare parte dintre societăţi încă susţin acest aspect: dezvoltarea pieţelor
serviciilor şi a bunurilor
publice aduse în sprijinul
menţinerii ori creşterii sănătăţii fizice a cetăţenilor,
a grijei pentru dezvoltarea sa armonioasă, creează premisele liberalizării
acetor pieţe, inclusiv a tarifelor lor, ceea ce face ca
statul să devină mult prea
mic şi slab în susţinerea
financiară a serviciilor publice. În acest sens, creşterea gradului de înţelegere
a cetăţenilor cu privire la
sistemele de coplată în
educaţie, sănătate, securitate este absolut necesară făcând posibilă dezvoltarea acestor servicii la
standarde cât mai ridicate, dar şi adâncirea cerce-
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tării şi inovării ştiinţifice
în aceste domenii.
ü crearea de venituri şi mijoace de acoperire a nevoilor pentru acele persoane
defavorizate care au şanse reduse de integrare pe
piaţa muncii şi în societate, atât prin grija statului, cât şi prin implicarea
actică a iniţiativei private,
a comunităţii în general;
prin acest efort comun se
doreşte atât responsabilizarea societăţii faţă de
persoanele inactive, cât şi
un anumit control al acesteia faţă de factorii şi condiţiile care le generază;
ü iniţierea unor comportmente de prevenire a situaţiilor sociale defavorabile, mai degrabă decât
implementarea de măsuri
de rezolvare a cazurilor
sociale, din partea comunităţii în ansamblul său.
Naivitatea politicienilor este
percepută în contextul în care
faptele întreprinse nu converg
către facilitarea cetăţenilor şi a
intereselor naţionale, iar intenţia politicienilor şi a partidelor
lor este de a distrage atenţia electoratului. Unii dintre politicieni
nu au curajul de a arăta prin ce
mijloace economia României va
deveni compatibilă cu economia
UE, respectiv prin: creşterea
productivităţii, gestionarea eficientă a resurselor economice,
înlăturarea risipei, atât de resurse materiale şi uname, cât şi
de resurse financiare, identificarea priorităţilor de dezvoltare
în vederea atragerii de investiţii
pentru generarea de noi locuri
de muncă, eliminarea corupţiei
şi a birocraţiei excesive, reducerea ponderii economiei subterane, înlăturarea grupurilor de
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presiune care deturnează fonduri publice ori europene alocate spre realizarea unor obiective
de dezvoltare durabilă. Deci, naivitatea se atribuie politicienilor
care cunosc restricţiile impuse
cetăţenilor şi nu dispun de mijloace logistice ori comportamentale de a le implementa, ori, din
contră, nu cunosc aceste restricţii şi, din alte motive, de multe
ori imorale, se angajează să reprezinte cetăţenii.
Interesul politicienilor, respectiv interesul politic, al partidelor trebuie să se interfereze
cu interesul naţional. Ce‑i determină pe politicieni să acceadă la
funcţii publice, de reprezentare
a cetăţenilor? În primul rând
conferirea unui cadru legislativ coerent prin care mediul de
afaceri să se poată dezvolta în
consens cu exigenţele cantitative şi calitative ale mediului de
afaceri extern. În al doile rând,
prin pârghii monetare şi fiscale, să se faciliteze atragerea de
capital, dezvoltarea capitalului,
ca soluţie pentru creşterea economică a ţării. În al treilea rând
facilitarea producătorilor din
agricultură, ori din industrie
fcare angajează forţă de muncă din mediul rural, în vederea
unei devoltări echitabile şi echilibrate la nivelul ţării.
Din păcate, din punct de vedere economic, în România nu
se aplică nici un fel de doctrină, strategie sau plan coerent.
Niciun partid aflat la guvernare nu şi‑a respectat principiile
derivate din ideologia proprie.
Sistemul actual este “capitalismul de cumetrie”, o combinaţie
de neo‑comunism, corporatism
american, forme fără fond importate din Uniunea Europeană şi haos balcanic. Diferenţele
mari de venituri între diferite
categorii sociale şi oportunismul
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mercantil ca singur reper politic
convergă către un model de ţară
aflată în penurie, nu către un
model de ţară recent admisă în
Uniunea Europeană.
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Aspecte deontologice privind
absorbţia fondurilor europene de
către România
Lect. univ. dr. Cosmin Stoica
Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir

I

n the current economic crisis expanded and quality of Romania by European
Union member, post‑accession EU funds can contribute to improving and
saving development and solve many problems for approaching the level of
development of developed member countries. In the language of political, economic
and everyday is fashionable to talk about structural funds. Often in political
discourse is said that Romania’s priority is absorption of European funds but are
not told what it means and how important is the effective absorption. In thinking
businessmen, European funds are for many, a mirage, money that can be easily
accessed and with which you can do what you want. For people in general are
known to European money wine or not wine is lost or is spent solving all problems
of the crisis. But the reality is somewhat different. European money is not obtained
easily, you must have a very good project to be consistent with all criteria and
requirements in the field. But most important is that the investment funded to
meet specific development needs and in which the project area.
Key words: European funds co‑financing capacity, public administration

Capacitatea de absorbţie reprezintă gradul în care o ţară
este capabilă să cheltuiască în
totalitate, în condiţii de eficienţă, resursele financiare alocate.
Eficienţa presupune ca folosirea fondurilor să contribuie substanţial la realizarea obiectivelor şi mai ales la finalitatea lor.
Nu poate fi vorba de eficienţă în folosirea banilor publici în
condiţiile în care aceştia sunt
gestionaţi şi repartizaţi în conformitate cu prevederile legale,
dar oamenii nu se pot folosi de
obiectivul de interes public realizat. De multe ori totul se poate face cu respectarea tuturor
procedurilor legale, dar obiectivul de interes public realizat nu
răspunde nevoilor localităţii sau
comunităţii, nu este adaptat la
cerinţe şi la specificul economic
– social al zonei.

Exemplu: realizarea într‑o
fostă zonă minieră a unei mari
investiţii pentru industria IT
este ineficientă, dar realizarea
unei investiţii pentru materiale
de construcţii ar fi eficientă pen‑
tru reconversia profesională a
persoanelor disponibilizate.
Pentru remedierea unor aspecte care pot duce chiar la
anumite întârzieri sau blocaje
în gestionarea eficientă a Programelor Operaţionale, consider
că este necesară implementarea
unui set de măsuri în domeniul
comunicării publice, care să
asigure o „traducere” şi diseminare la nivelul publicului larg
a informaţiilor şi procedurilor
tehnice de accesare. Într‑adevăr există o concurenţă şi o varietate de site‑uri de profil, dar
acolo este prezentată informaţia

brută, greu de digerat şi pentru
cunoscători.
Trebuie conştientizat că în
noul context şi conform noilor
proceduri de lucru agreate de
Comisia Europeană, este nevoie
de acţiuni concertate, unitare şi
coerente din partea tuturor autorităţilor implicate, pentru ca
posibilii beneficiari să înţeleagă
faptul că fondurile structurale
nu se dau ca un ajutor social ci
se iau prin jocul pieţei libere, în
condiţii de concurenţă şi performanţă. În acest sens, trebuie
asigurată o transparenţă totală în procesul de accesare şi în
modul de folosire a fondurilor
şi transformat rolul birocraţiei
într‑unul de sprijin şi utilitate
(„birocraţie prietenoasă)”.
La nivelul administraţiei publice, în ceea ce priveşte
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acţiunile de comunicare şi informare, trebuie schimbată optica
în sensul că abordarea trebuie
privită dinspre tipurile de beneficiar spre program şi nu invers,
pentru că aplicantul nu e interesat foarte mult de politica de
coeziune a UE, ci mai degrabă
prin creşterea nivelului de trai
al acestuia, prin accesarea fondurilor. De asemenea, în privinţa abundenţei de informaţii furnizate din mai multe unghiuri
şi surse, pentru a evita ca acţiunile de comunicare la nivelul
publicului larg să producă confuzii, ar trebui stabilită o coerenţă şi unitate în transmiterea
informaţiilor.
Potenţialul beneficiar, mai
ales cel din mediul privat nu cunoaşte şi nici nu este obligat să
cunoască toate definiţiile, procedurile şi tehnicile de alocare a
fondurilor europene. El trebuie
să ştie că banii trebuie folosiţi
eficient şi legal, banii europeni
sunt bani publici şi investiţia
privată să fie de interes public.
Investiţia trebuie să ajute la bunăstarea zonei, investitorul trebuie să producă înainte de toate
profit, el trebuie să angajeze oameni din zona de investiţie.
Totodată, pentru a putea realiza dezideratul de creştere a
nivelului de trai prin intermediul programelor guvernamentale (fonduri comunitare şi de la
bugetul de stat), trebuie asigurată o complementaritate între
tipurile de proiecte, o abordare
nu numai cantitativă, privind
gestionarea şi cheltuirea corectă, ci calitativă, prin utilizarea
inteligentă pe baza unei analize
continue de eficienţă şi utilitate
economică a acestora.
Fondurile structurale nu pot
rezolva toate problemele de dezvoltare şi nici nu este recomandat ca într‑o economie de piaţă,
acestea să se constituie într‑un
ajutor de stat sau o facilitate de
natură financiară.
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Pentru ca un program să se
bucure de un impact semnificativ în plan economico‑social în
zona unde este implementat, se
impune accesarea fondurilor în
funcţie de nivelul şi specificităţile acesteia, de potenţialul de
dezvoltare. În mod evident, aici
ne referim la tipurile de proiecte
care vizează păstrarea, continuarea tradiţiilor zonei respective.
De exemplu, în ceea ce priveşte
proiectele care vizează construirea sau reabilitarea reţelelor
de canalizare sau apă potabilă
sau refacerea infrastructurii,
acestea nu se fac în funcţie de
particularităţile regiunii respective, ci în funcţie de necesitatea
asigurării unui minim nivel de
existenţă, igienă al populaţiei în
zona respectivă. Nu trebuie neglijate avantajele reale şi imediate de care poate beneficia o regiune în care s‑au făcut astfel de
investiţii şi atragerea de noi posibilităţi de dezvoltare, pornind
de la crearea acestor premise.
În altă ordine de idei, având
în vedere că strategia abordează aspectele de natură comprehensivă la nivel macroeconomic,
conceptual şi garantează efecte
pe termen lung de schimbare a
mentalităţii şi o abordare financiară globală ce include fondurile provenite din asistenţa europeană şi programele naţionale
(respectând principiul adiţionalităţii), se impune corelarea de
către instituţiile implicate a tipurilor de proiecte utile în zonă
şi informarea beneficiarilor în
legătură cu proiectele prioritare
care vor beneficia de finanţare.
Este recomandată identificarea de autorităţile publice implicate a posibilităţilor concrete de
dezvoltare a regiunii, pornind de
la cele prinse în Planul Naţional
de Dezvoltare, a sectorului care
necesită intervenţie/reabilitare
imediată şi de a întocmi o listă
cu tipurile de proiecte prioritare
la finanţare, dar care vor primi
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fonduri în situaţia în care proiectul este realizat conform rigorilor şi cerinţelor impuse.
Se cunoaşte tendinţa populaţiei, de a se feri să interacţioneze cu angajaţii din instituţiile
publice, problema constituind‑o
relaţiile dificile pe care le‑au
avut în general, pentru diverse
alte probleme, de exemplu, pentru a intra în posesia unui act
de proprietate al unui teren şi
ostilităţile arătate faţă de persoanele care încercau să intre
în legalitate (solicitare certificate, avize). Aceste situaţii au
format un curent de opinie în
rândul populaţiei şi a condus la
evitarea cu orice preţ a oricăror
legături cu personalul din instituţiile statului.
Trebuie conştientizată necesitatea schimbării acestei
mentalităţi, care din păcate are
priză la populaţie, în sensul că
informaţiile tendenţioase se
propagă imediat, sunt captate
mai rapid şi conferă o oarecare
satisfacţie persoanelor implicate în discuţie. Mentalitatea nu
poate fi schimbată foarte rapid,
în viitorul apropiat, indiferent ce
măsuri se vor întreprinde, însă
trebuie să se facă toate eforturile de a se schimba convingerile
populaţiei pe relaţia cu autorităţile publice.
În momentul în care prinde
contur o idee de proiect şi este
realizat proiectul propriu‑zis,
beneficiarul trebuie să fie conştient de riscurile la care se supune şi să realizeze că promovarea
unei idei care se suprapune cu
un proiect deja existent pe piaţă
şi nu dovedeşte utilitate economică nu va beneficia de fonduri
şi deşi proiectul este bine realizat (întocmirea unui studiu de
fezabilitate exemplar) nu va primi finanţare.
De aceea, e nevoie o discuţie
preliminară cu reprezentanţii
organismelor intermediare din
regiunea respectivă pentru a se
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asigura că propunerea acestuia
se înscrie în tipurile de proiecte
eligibile pentru finanţare.
Statul este obligat să sprijine
beneficiarul, la realizarea proiectului şi de a îl orienta spre activitatea care optimizează una
deja existentă, însă responsabilitatea finală îi revine beneficiarului care dacă nu ţine cont de
absolut toate criteriile impuse
pentru întocmirea proiectului
nu se va bucura de asistenţă
europeană.
Beneficiarul va trebui să
pornească de la premisa că investiţia pe care o va dezvolta în
prezent nu va genera prosperitate şi bunăstare personală ori
zonală imediată. Beneficiile şi
avantajele trebuiesc gândite pe
termen lung, de durată şi se vor
concretiza în creşterea nivelului
de trai, după o perioadă, iar afacerea demarată de acesta va impulsiona şi alte persoane să aibă
o gândire deschisă spre accesarea fondurilor europene, având
un aşa zis efect catalizator şi
mobilizator pentru comunitate.
Capacitatea financiară de absorbţie reprezintă capacitatea
autorităţilor centrale şi locale de
a cofinanţa programe şi proiecte
sprijinite din fonduri externe, de
a putea găsi şi repartiza fonduri
publice interne şi de a le constitui de la potenţialii beneficiari
sau din alte surse interne sau
externe.
Folosirea eficientă a Fondurilor Structurale şi de Coeziune
(FSC) trebuie să aibă în vedere
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criteriile şi principiile eficienţei
economice referitoare la realizarea şi utilitatea obiectivelor
finanţate. Folosirea corectă, din
punct de vedere procedural, financiar şi tehnic, a fondurilor
nerambursabile nu este suficientă pentru a asigura eficienţa
investiţiei finanţate.
Utilizarea eficientă a FSC
are ca principal scop reducerea
decalajelor dintre regiunile de
dezvoltare şi atenuarea diferenţelor de ordin social şi economic.
Fondurile structurale care finanţează măsuri de politică regională trebuie astfel gestionate
şi direcţionate încât să permită
apropierea decalajelor între regiuni şi nu să le adâncească.
Scopurile urmărite prin finanţarea proiectelor din aceste
fonduri vizează în principal promovarea unei dezvoltări durabile, echilibrate şi armonioase a
ansamblului economic şi social
al Uniunii, pentru a se asigura
îmbunătăţirea nivelului de trai
al cetăţenilor Uniunii Europene,
din care România face parte începând cu 1 ianuarie 2007.
Utilizarea Fondurilor Structurale şi de Coeziune implică
aplicarea corelată a politicii de
dezvoltare regională cu celelalte
politici publice, asigurându‑se
astfel convergenţa fondurilor
pentru finanţarea obiectivelor
de dezvoltare. Rolul Fondurilor
Structurale şi de Coeziune nu
se limitează numai la aspectul
financiar, politica de dezvoltare regională neavând ca scop

Dezbateri Social Economice
nr. 1/2012

numai o simplă redistribuire a
resurselor, ci trebuie să îşi creeze resurse, investind în potenţialul regiunilor şi al colectivităţilor acestora.
Prin fondurile europene sunt
finanţate proiecte care contribuie la dezvoltarea zonelor mai
puţin avansate, prin investiţii
pentru coeziune economică şi
socială, în domenii cheie precum
dezvoltarea resurselor umane,
dezvoltarea infrastructurii locale şi regionale, servicii sociale şi
servicii turistice. Se realizează
astfel crearea de locuri de muncă, creşterea nivelului competitivităţii, îmbunătăţirea calităţii
vieţii pentru locuitorii regiunilor
vizate, precum şi modernizarea
zonelor rurale şi regenerarea
celor urbane. Mai mult, acolo
unde este vorba de investiţii de
anvergură, fondurile europene
pot juca un rol catalizator în mobilizarea cofinanţării statului
român împreună cu instituţiile
financiare internaţionale.
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Comunicarea în cadrul
grupurilor de lucru
Prof. univ. dr. Valentina Zaharia
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”

T

he importance of group size is not only the diversity of skills and wealth of
ideas, but also in social facilitation processes that validate and strengthen
individual values. It is possible that large groups can not be perceived
correctly and completely all information, the degree of their perception of being
diminished. If large groups, speaking time allotted to each participant is reduced,
the ability to express ideas is low, there is a tendency of non‑involvement and
satisfaction is low. Obedience is a moral issue, loyalty and implicit recognition.
Key words: communication, authority, power, power

Introducere
În opinia lui Ion Boboc, care îl
citează pe M. Dalton, „clicile verticale“ sunt mai puternice şi mai
eficiente decât „clicile orizontale“;
primele sunt structurate informal în jurul unei idei sau pentru
a face faţă provocărilor venite din
partea altor structuri informale
în timp ce „clicile orizontale“ sunt
conjuncturale, cvasiformale, realizate pe osatura grupelor de sarcină, nu pe interese.[1]
În lucrarea lui Ion Boboc[2]
sunt transcrise principiile formulate de A. Darveau cu privire
la dinamica grupului şi organizaţiei; dintre acestea, le redăm
pe cele de mai jos, cu scopul de a
evidenţia nevoia de autorealizare
a individului aflat în grup şi rolul
comunicării interne: persoana
[1]

Boboc Ion, Comportament orga‑
nizaţional şi managerial. Fundamente
psihologice şi politologice, vol. 2, Com‑
portament managerial, Editura Economică, Bucureşti, 2003, pag 165.
[2]
Boboc Ion, Comportament orga‑
nizaţional şi managerial. Fundamente
psihologice şi politologice, vol. 2, Com‑
portament managerial, Editura Economică, Bucureşti, 2003, pag 166.

care aderă la un grup este considerată din start ca onestă, cinstită, harnică, întreprinzătoare,
căutând succesul, capabilă de
decizie şi de responsabilitate proprie; prietenia şi susţinerea reciprocă sunt consecinţele relaţiilor
facilitate de organizaţie, nu doar
determinanţi ai îndeplinirii sarcinilor de muncă; grupul auto‑administrează nevoile, dezvoltarea,
relaţiile cu alte grupuri, conflictele; grupul are nevoie de sprijin
pentru a‑şi atinge maturitatea şi
a se autoregla; elementele esenţiale prescrise sunt minimale; regulile şi metodele sunt reduse la
respectarea autonomiei relative
între echipe şi indivizi; elementele esenţiale (politice, controlul calităţii etc.) sunt reglementate şi
nu sunt negociate, dar orice alte
elemente sunt auto‑administrate
între colegi; acolo unde există interdependenţă, un mecanism de
coordonare permite anticiparea
efectelor deciziilor luate de alţii.

Cuprins
Comunicarea dintre membrii
grupului se supune regulilor

determinate de factorii[3]: mărimea grupului, proprietăţile reţelelor de comunicare, reţelele
şi structura grupului, natura şi
constrângerile sarcinii, structura afectivă a grupului, constrângerile organizaţionale şi instituţionale. Importanţa mărimii
grupului nu constă numai în diversitatea competenţelor şi bogăţia ideilor, ci şi în procesele de
facilitare socială care validează
şi întăresc valorile individuale.
Din acest motiv, puterea grupului nu este simpla sumă a valorilor membrilor grupului. Pantelimon Golu[4] afirmă că relaţia
dintre aptitudini şi performanţă
„este mediată de procesul interacţiunii dintre membri, în speţă
de modul în care aceştia comunică şi reacţionează la ceilalţi la
[3]
Amado G., Guittet A, „Organizarea grupurilor. Comunicarea în interiorul grupurilor“, în De Visscher Pierre,
Neculau Adrian (coordonatori), Dina‑
mica grupurilor. Texte de bază, Editura
Polirom, Bucureşti, 2001, pag 251.
[4]
Golu Pantelimon, „Perspective noi
asupra psihologiei grupurilor sociale“,
în Zlate Mielu (coordonator), Psihologia
la răspântia mileniilor, Editura Polirom, Iaşi, 2001, pag 179.
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soluţia propusă de unul dintre
ei: măsura în care membrii grupului sunt sensibili la propunerile partenerilor lor, văd utilitatea
acestor propuneri, le înţeleg, le
critică, le acceptă, le formulează
ei înşişi“.
Hampton, Summer şi Weber
arată că o furnică poate căra singură, în 6 ore, 232 de grame de
materiale de construcţie şi alimente. Două furnici, care se sprijină una pe alta, pot transporta
în total 765 de grame, în aceeaşi
perioadă de timp. Trei furnici duc
în total 778 de grame de materiale. Aparent, o „tensiune benefică“ pare a face să crească randamentul şi forţa fiecărui membru
al echipei prin simpla prezenţă
a celorlalţi; este vorba, evident
despre facilitarea socială.[5]

n
N

6
15

7
21

8
28

9
36

10
45

Dacă se calculează numărul
total de interacţiuni potenţiale
în cadrul unui grup, ţinând cont
de legăturile fiecărui individ cu
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După Amado şi Guittet[6], un
bun nivel al comunicării se poate realiza dacă grupul are între
3 şi 12 (15) persoane, numărul
optim fiind 5. Astfel, grupul de
3 este cel mai eficient, dacă se
abordează o problemă de logică,
grupul de 6 este potrivit situaţiilor în care sunt necesare mai
multe soluţii posibile, iar grupul
de 12 este de preferat în situaţiile în care este necesară confruntarea punctelor de vedere diferite. Aceste cifre nu reprezintă
unica reţetă, datorită faptului
că, în afară de mărimea grupului, şi alţi factori pot determina
stabilirea optimului în comunicare. Un parametru important
este timpul în care grupul poate
găsi soluţia unei probleme sau
în care poate adopta o decizie.

11
55

12
66

13
78

14
91

15
105

16
120

un alt individ, cu o pereche, cu
un trio etc., se ajunge, pe baza
formulei de mai jos, la valori

Pe de altă parte, este posibil
ca în grupurile mari să nu poată
fi receptate corect şi complet toate informaţiile, gradul de percepere al acestora fiind diminuat.
În cazul grupurilor mari, timpul
de vorbire alocat fiecărui participant este redus, posibilitatea
exprimării ideilor este scăzută,
apare tendinţa de non‑implicare, iar gradul de satisfacţie este
mic. Subiecţii îşi exprimă insatisfacţia şi nemulţumirea şi se
simt frustraţi.
În lucrarea specialistului
Pierre De Visscher[7] sunt prezentate formulele numărului interacţiunilor individuale (N), în
funcţie de numărul membrilor
grupului (n).
Astfel, utilizând formula:
n(n – 1)
N=
2
Rezultă:
17
136

18
153

19
171

20
190

Ntotal extrem de mari, pentru numere n relativ mici:
3nn – 2n–1 + 1
Ntotal =
2

n

6

7

8

9

10

11

12

13

Ntotal

301

966

3025

9330

28501

86526

261625

788970

n

14

15

16

17

18

19

20

Ntotal

2375101

7141686

21457825

64441010

193448101

580606446

1742343625

Dacă se produc succesiv toate interacţiunile grupului format din 20 de persoane şi dacă
fiecare schimb de idei durează
doar câte 10 secunde, durata totală a interconexiunilor este de

4.839.843 de ore, adică 201.660
de zile, respectiv 550 de ani.
Evident, neparticiparea unor indivizi la dezbateri duce la diminuarea consistentă a timpului
alocat acestora, dar implicarea

şi motivarea se diminuează,
apărând riscul erodării unităţii
şi coeziunii grupului.
Ca urmare, dacă scopurile şi sarcinile grupului sunt
complexe şi necesită aptitudini

[5]
Cribbin J. James, Le leadership,
Les Éditions de l`homme, Montréal,
1986, pag 182

[6]
Amado G., Guittet A, „Organizarea grupurilor. Comunicarea în interiorul grupurilor“, în De Visscher Pierre,
Neculau Adrian (coordonatori), Dina‑
mica grupurilor. Texte de bază, Editura
Polirom, Bucureşti, 2001, pag 252

[7]
De Vissscher Pierre, „Dinamica
grupurilor restrânse (I)“, în De Visscher
Pierre, Neculau Adrian (coordonatori)
Dinamica grupurilor. Texte de bază,
Editura Polirom, Bucureşti, 2001, pag
22
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considerabile, echipele mici (de la
6 la 12 indivizi) sunt cele mai eficace[8]. Dacă sarcinile sunt relativ
simple şi redundante, echipele
pot fi suficient de mari pentru a
le putea finaliza. Dacă echipa este
responsabilă pentru o sarcină ce
necesită mult know‑how tehnologic, mărimea acesteia trebuie să
fie destul de mare pentru a include toate clasele de specialişti.
Decizia cu privire la mărimea echipei trebuie să se bazeze
pe capacitatea indivizilor de a fi
coechipieri şi pe gradul în care
vor şi pot să se integreze. Membrii unei echipe mari (15 – 25 de
indivizi) trebuie să fie destul de
încrezători şi de înţelepţi ca să
nu discute pe larg despre fiecare
chestiune şi să fie deschişi delegării de competenţe.
Lideriatul la graniţa dintre
teorie şi practică.
Lideriatul este una din cele
cinci funcţii ale procesului de management.[9] Istoria managementului a însemnat pe de o parte, o
creştere a complexităţii muncii
managerului şi pe de altă parte, o
tot mai profundă înţelegere a specificului activităţii de conducere.
Cei mai mulţi din specialişti
definesc lideriatul a proces de
influenţă socială în care liderul
cere participarea de bună voie
a subordonaţilor la un efort în
vederea atingerii obiectivelor
organizaţiei.[10]
Termenul de lideriat era folosit, în teoriile sociologice ale
grupurilor mici mai ales pentru
definirea conducerii informale
şi de aceea în anii ‘60 au existat
autori care au susţinut necesitatea pregătirii managerilor ca şi
lideri informali.
[8]
Harrington‑Mackin Deborah, Cum
se formează o echipă de succes, Editura
Terora, Bucureşti, 2002, pag 20
[9]
Vagu P., Stegăroiu I., ”Lideriatul.
De la teorie la practică”, Editura Bibliotheca, 2006, pag 3
[10]
 �������������������������������
Vagu P., Stegăroiu I., ”Lideriatul. De la teorie la practică”, Editura
Bibliotheca, 2006, pag 4
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În concepţia lui J. Kotter de
la Harvar Business School lideriatul desemnează procesul de
orientare a unui grup sau a unor
grupuri de persoane, prin mijloace necoercitive.[11] La baza lideriatului se află spiritul de echipă,
definit ca fiind starea ce reflectă
dorinţa oamenilor de a gândi,
simţi şi comporta armonios în vederea realizării unui scop comun.
Spiritul de echipă este rezultatul
integrării a patru procese:
ü constituirea încrederii între persoanele implicate;
ü stabilirea unei misiuni
şi a unor scopuri clare la
care aderă persoanele;
ü derularea de procese decizionale participative;
ü motivarea puternică, individuală şi de grup, pentru
a contribui la realizarea
ţelurilor comune.
Fără spirit de echipă lideriatul
nu ar exista de aceea şi calităţile
unui lider sunt procese complexe
supuse schimbării continue.
Pe de altă parte, lideriatul
implică practicarea unor abilităţi şi anume:[12]
ü abilitatea de a înţelege că
oamenii au motivaţii diferite în momente şi situaţii
diferite;
ü abilitatea de a antrena
adepţii în a‑şi concentra
eforturile în realizarea
unei anumite sarcini;
ü abilitatea de a acţiona de
o manieră susceptibilă, de
a suscita motivaţii şi de a
reacţiona la acestea.
Cea mai inflexibilă regulă a
existenţei noastre o reprezintă progresul şi transformarea
continuă. Progresul continu ne
pregăteşte pentru schimbare în
schimb ce învăţarea reprezintă
[11]
Constantinescu D. A., Rotaru A.,
Savu C., ”Management – Teorie, teste
şi probleme”, vol. II, Cultura naţională,
Bucureşti, 2003, pag 383.
[12]
Koontz H., O’ Donnell C., ”Management, princepes et methodes de
gestion”, McGraw Hill, Montreal, 1980,
pag .491.
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capacitatea de adaptare a unei
persoane sau a unei organizaţii
la schimbările rapide care se petrec în jur. Atributele lideriatului care trebuie perfecţionate şi
dezvoltate sunt:
ü autoperfecţionarea;
ü caracterul;
ü comunicarea;
ü curajul şi acţiunea;
ü intuiţia;
ü încrederea;
ü inteligenţa;
ü respectul;
ü viziunea;
ü rezultatele.
Autoritate, competenţă şi
putere
Autoritate
Autoritatea poate fi înţeleasă
ca o proprietate intrinsecă unei
entităţi, dar şi ca o relaţie dintre aceasta şi o alta. Schema relaţiei de autoritate este simplă:
P, purtătorul autorităţii, interacţionează cu cel asupra căruia
se exercită aceasta – subiectul
S. Aplicarea relaţiei dintre cele
două entităţi se realizează pe
domeniul D. J. M. Bochenski
(1992) defineşte astfel relaţia
dintre componentele autorităţii:
„P este o autoritate pentru S în
domeniul D atunci când S recunoaşte în principiu drept adevărat tot ce‑i este comunicat de către P sub forma aserţiunii şi face
parte din domeniul D“[13] .
Formal, autoritatea poate fi
epistemică sau deontică. Autori‑
tatea epistemică este autoritatea
celui care ştie, a expertului. Ea
se fundamentează pe înţelegerea că purtătorul ei, P, nu îi este
superior formal lui S; el nu‑i dă
acestuia ordine sau directive.
În plus, P nu are nici dreptul şi
nici posibilitatea de a‑i impune o
anume conduită sau un anumit
comportament subiectului S cu
care se află în relaţie.
[13]
Bochenski, J. M., Ce este autori‑
tatea?, Editura Humanitas, Bucureşti
1992, pag 24
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Forma de manifestare a debutului relaţiei dintre cei doi
este că P oferă propoziţii. Caracteristic propoziţiei este că ea este
adevărată sau falsă; nuanţând,
se poate spune că o propoziţie
poate fi probabilă sau improbabilă. Pentru ca gradul de validitate a unei propoziţii să fie ridicat, trebuie să fie îndeplinite următoarele condiţii[14] : subiectul
S trebuie să fie convins că purtătorul P îşi cunoaşte într‑adevăr
domeniul, că este competent în
acel domeniu. S acceptă ideea că
P ştie mai mult decât el însuşi,
că este mai competent, şi este
convins că acelaşi P nu minte.
Competenţa este deci o relaţie
între doi termeni: un purtător şi
un domeniu, iar autoritatea cuprinde trei termeni: purtătorul,
domeniul şi subiectul.
Autoritatea deontică este autoritatea superiorului formal. În
sfera ei se operează cu ordine,
iar practicarea este legată întotdeauna de un aspect concret.
Este o relaţie care se referă mai
mult la muncă şi mai puţin la
suportul pe care purtătorul autorităţii îl poate acorda subiectului cu care este în corespondenţă. Autoritatea epistemică
se aplică la actele de motivare
pozitivă, iar autoritatea deontică la cele de motivare negativă. Şeful a decis să mă ocup de
proiectul de dezvoltare – este o
propoziţie care decurge din autoritatea deontică.
Un alt punct de vedere legat
de autoritate este cel al lui Max
Weber (1997), care identifică
trei tipuri pure: autoritatea raţi‑
onalităţii (legală), bazată pe credinţa în „legalitatea“ regulilor şi
pe dreptul celor care au ajuns în
funcţii de autoritate sub domnia
acestor legi, autoritatea tradi‑
ţională, fondată pe credinţa înrădăcinată în caracterul sacru
al tradiţiilor şi pe legitimitatea
[14]

Bochenski, J. M., Ce este autori‑
tatea?, Editura Humanitas, Bucureşti
1992, pag 60

ECONOMIE ŞI
SOCIETATE
statutului celor care îşi exercită
autoritatea în virtutea acestor
tradiţii, autoritatea carismatică,
legitimată de devotamentul faţă
de harul excepţional, eroismul
sau caracteristicile exemplare
ale unei persoane. În primul
caz, primează ordinea legală,
impersonală; autoritatea se regăseşte la vârful organizaţiei,
conform unei scheme logice, dar
şi la funcţionarii aflaţi în fruntea
structurilor anume desemnate.
În cazul al doilea, supunerea
apare ca o problemă morală, de
loialitate şi de recunoaştere implicită. Abia în ultimul caz conducătorul este recunoscut pe deplin. Ca urmare, categoriile fundamentale ale autorităţii legale
sunt: existenţa şi recunoaşterea
funcţiilor şi a regulilor, delimitarea competenţelor, existenţa
departamentelor structurate ierarhic, recunoaşterea dreptului
de proprietate şi separarea lui
de posibilitatea utilizării ei, comunicarea formală.
Eficienţa autorităţii legale se
bazează pe acceptarea validităţii
următoarelor idei independente
unele de altele[15]: orice normă legală poate fi stabilită prin acord
sau prin impunere, pe temeiul
oportunităţii, al valorilor raţionale sau prin combinarea acestora; orice corp de legi este în esenţă un sistem de reguli abstracte,
care a fost creat în mod deliberat;
persoana aflată la conducere ocupă o „funcţie“; o persoană care se
supune autorităţii o face doar în
calitatea de membru al organizaţiei, iar obiectul supunerii este
doar legea.
Competenţa
Competenţa nu se poate confunda cu autoritatea. Cineva
poate fi competent într‑un domeniu fără a fi şi autoritar, atâta
[15]
Weber, Max, Autoritate legitimă
şi birocraţie, reprodusă în rezumat în
volumul Teorie organizaţională. Cule‑
gere de texte, Bucureşti, pag 10
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timp cât nu există un subiect, o
persoană faţă de care să‑şi exprime superioritatea în materie
de cunoaştere. Competenţa are
drept componente: cunoştinţele
propriu‑zise – declarative –, cunoştinţele procedurale legate de
practica profesională, atitudinile şi comportamentele.
Bénédicte Gauthier şi Marie‑Odile Vervisch[16] sunt autorii unei liste impresionante cuprinzând cerinţele şi comportamentele desirabile pentru noua
clasă de angajaţi. Evocăm aici:
identificarea câmpului de acţiune în ciuda circumstanţelor neclare, contradictorii. Convingerea privind necesitatea asumării
riscurilor, crearea şi dezvoltarea
cooperării, abandonarea logicii
stăpânirii domeniului profesional în favoarea logicii de rol şi
a iniţiativei, construirea unei
imagini unitare asupra proiectului de executat, dezvoltarea
capacităţii de gestionare a priorităţilor, munca în condiţii de
interdisciplinaritate, abandonarea rutinei în favoarea creativităţii, acceptarea confruntărilor.
Puterea
Organizaţia este locul unde se
exercită puterea, este miza unui
raport de forţe care condiţionează relaţiile sociale, repartiţia
bogăţiilor create şi, mai general
existenţa fiecăruia, libertatea de
a acţiona, de a folosi mijloacele
necesare care decurge din viziunea lucrului.[17]
Cuvântul putere provine de la
latinescul „potere”care semnifică
faptul de a putea face ceva. Pe de
altă parte, cuvântul „putinţă”,
deşi are aceeaşi rădăcină, înseamnă potenţialitate sau capacitatea eventuală de a face ceva.
Cuvântul „putere” este legat de
[16]
Gélénier, O., Stratégie de l’entre‑
prise et motivation des hommes, Edition
Hommes et Techniques, Paris, 1984.
[17]
 �������������������������������
Alberto T., Combemale P., „Comprendre l’ entreprise”, Armand Colin,
Paris, 2004, pag 115.
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ideea de transformare a ceva sau
a cuiva; mai mult, el semnifică a
se impune altora ceva. Deci comparând cele două cuvinte puterea înseamnă mai mult şi anume
o relaţie de influenţă şi de control între persoane, adică voinţa
exercitată asupra unui grup de
persoane în scopul de a modifica
comportamentul lor.[18]
Din perspectiva intenţiilor
titularului puterii, François
Chazel (1997) defineşte puterea drept „capacitatea unui
individ de a ajunge la rezultatele urmărite“[19]. Deşi concisă,
definiţia de mai sus nu instrumentalizează puterea, aşa încât
Chazel îl invocă pe Th. Hobbes,
pentru care puterea unui om
„constă în chiar mijloacele prezente necesare obţinerii oricărui bun aparent viitor“. Această abordare aduce puterea în
strânsă legătură cu acţiunea.
Considerăm că cele două perspective sunt complementare
pentru că ne oferă prilejul să
constatăm că individul intenţi‑
onează să modifice o stare sau
cursul unui proces şi acţionează
în consecinţă. Această logică a
exprimării puterii este modelată chiar pe structura binomului
atitudine‑comportament.
Aşadar, puterea este un proces interpersonal, care reprezintă capacitatea unei persoane
de a exercita o influenţă asupra
altora. Indivizii la care se manifestă nevoia de putere ca factor
motivator sunt dinamici, competitivi şi eficienţi, caută să ocupe
funcţii de conducere şi sunt preocupaţi de obţinerea dreptului de
a purta simbolurile puterii. Cei
asupra cărora se exercită puterea pot dovedi angajament entuziast, complianţă (angajament
[18]
 �������������������������������
Vagu P., Stegăroiu I., ”Lideriatul. De la teorie la practică”, Editura
Bibliotheca, 2006, pag 48
[19]
Chazel, François, „Puterea“, în
Boudon, Raymond (coordonator), Tra‑
tat de sociologie, trad. de Delia Vasiliu şi Anca Ene, Editura Humanitas,
Bucureşti, 1997, pag 220.
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moderat) sau rezistenţă. Unii
autori sunt de părere că acest
termen ar trebui rezervat pentru
formele coercitive, nelegitime
sau de influenţare socială, cum
ar fi ameninţarea sau pedeapsa.
Alţii rezervă termenul pentru
lideri sau pentru figurile autoritare din grup, sugerând că puterea se află în mâinile celor care
controlează resursele. În ciuda
acestor opinii, cele mai multe
definiţii ale puterii fac referire
la schimbări comportamentale
sau psihologice determinate de
procesele de influenţare socială.
Delegarea
Împuternicirea şi delegarea
au devenit concepte şi practici
din ce în ce mai folosite în organizaţiile moderne. Împuternicirea
se referă la responsabilizarea,
respectiv la asumarea responsabilităţii de către subordonaţi
pentru toate aspectele muncii
lor. Delegarea reprezintă transmiterea responsabilităţii pentru
efectuarea anumitor sarcini care
reveneau de drept superiorului
care a transmis‑o. Din această
perspectivă, împuternicirea este
superioară delegării. Avantajele delegării şi ale împuternicirii
sunt legate de satisfacerea mai
promptă a cerinţelor clienţilor,
de flexibilitate şi viteză de reacţie, dar şi de creşterea moralului salariaţilor delegaţi; pentru
aceştia creşte stima de sine şi
încrederea în perspectiva viitorului lor profesional. Problemele
delegării sunt legate în special
de marja pe care managerii o
pot acorda salariatului în ceea
ce priveşte decizia. Dacă deciziile se iau prea aproape de vârful
piramidei, marja în care poate
evolua salariatul este redusă;
dacă se transmite salariaţilor o
mare putere de decizie, există
riscul pierderii coerenţei activităţilor organizaţiei.
Avantajele delegării sunt
proeminente: buna cunoaştere
a mediului de către cei delegaţi,
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ceea ce conduce la reacţia lor rapidă în situaţii neprevăzute, autocontrolul pe care‑l manifestă,
din dorinţa de a reuşi în demersul lor, identificarea resurselor
pe care înşişi superiorii nu le întrevedeau etc. Pentru manageri,
delegarea reprezintă o probă a
toleranţei faţă de eroare şi o provocare în a stăpâni tendinţa de
creşterea a entropiei sistemului,
în condiţiile în care mai mulţi salariaţi au fost delegaţi cu sarcini
importante. Acest neajuns poate
fi compensat, însă, printr‑o cotă
mai mare a comunicării interne. Dintre dezavantajele acestei
practici, amintim doar temerea
conducătorilor că nu vor putea
stăpâni starea entropică şi că nu
pot interveni în cazul în care se
prefigurează un eşec.
Pentru manageri avantajele
delegării sunt evidente: îşi fac
timp pentru activităţi importante (prefigurarea strategiilor
şi a politicilor, stabilirea parteneriatelor strategice, atragerea
investitorilor şi a resurselor,
prevenirea conflictelor de muncă, asigurarea dezvoltării etc.),
evită surmenajul, îşi consolidează relaţiile cu subordonaţii şi îşi
îmbunătăţesc imaginea. În plus,
managerii nu pot realiza anumite activităţi pentru care expertiza aparţine altora. Pentru
angajaţi, delegarea înseamnă
motivare, creşterea încrederii în
forţele proprii şi crearea şanselor de promovare. Există, firesc,
şi dezavantaje ale delegării din
punct de vedere managerial.
Apare sentimentul neîncrederii
în capacitatea salariaţilor delegaţi de a duce la îndeplinire
cele transmise şi asumate, deşi
delegarea a pornit tocmai de
la încredere în competenţa lor.
Managerii pot percepe delegarea ca fiind o sursă de subminare a autorităţii şi de uzurpare a
puterii. Unii dintre conducători
pot considera că subordonaţii nu
le vor transmite toate informaţiile pe care aceştia le‑au obţinut
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sau că vor denigra conducerea
în misiunea pe care au preluat‑o. Pentru cei delegaţi există
o presiune dată de un eventual
eşec, teama că nu vor putea face
faţă împrejurărilor şi grija activităţilor curente amânate.
Este evident că oamenii sunt
mai eficienţi dacă le sunt delegate
responsabilităţi şi sunt investiţi
cu autoritate. Peter Drucker[20]
consideră că această practică dă
roade, cu siguranţă, în cazul per‑
soanelor mature, ceea ce înseamnă că delegarea cere, în amonte,
criterii, standarde şi practici de
selecţie riguroase. Se ajunge,
astfel, la alcătuirea unui fond de
resurse umane care nu mai subscrie distribuţiei gaussiene. Cei
care nu corespund cerinţei de a‑şi
asuma responsabilitatea, prin delegare, nu sunt acceptaţi, cultura
şi deprinderile lor nefiind în acord
cu cele ale organizaţiei în care ar
fi dorit, justificat, poate, să rămână. Nepotrivirea dintre valorile
culturale şi practici înseamnă
ceea ce în limbaj comun numim
nepotrivire de caracter.
Comportamentul etic al
liderilor
Preocupările de bază legate de responsabilitatea morală în management se referă la
caracterul persoanelor desemnate să decidă, la politicile şi
cultura organizaţiilor pe care
le conduc şi la cerinţele şi principiile promovate de sistemul
socioeconomic în care evoluează. O lucrare remarcabilă a lui
James O’Rourke[21] ne asigură
că angajatorii sunt conştienţi
de valoarea etică a demersului
lor managerial şi că le pasă de
comportamentul etic al subordonaţilor lor. Cu toate acestea, el
[20]
Drucker, Peter F., The Practice
of Management, Harper Collins, New
York, 1993.
[21]
O’Rourke, James S. IV, Manage‑
ment communication. A Case‑Analysis
Approach, second edition, Person ����
Education, Person Prentice Hall, New Jersey, 2003, pag 48
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invocă faptul că, dintr‑un eşantion de 3.000 de angajaţi din
sectorul economic şi din organizaţii nonprofit, 60% consideră
că au cunoştinţă de încălcări ale
normelor de comportament din
partea superiorilor lor. În opinia
angajaţilor în cauză, există trei
motive pentru care nu este oportun să semnaleze aceste violări:
dezinteresul organizaţiei pentru
asemenea probleme, inexistenţa
mijloacelor de protecţie pentru
asigurarea anonimatului şi teama de represalii din partea managerilor reclamaţi.
Recunoaştem că în viaţa unei
organizaţii există momente dificile: debutul, schimbarea profilului, a tehnologiei, a sistemului
de management sau a culturii,
atacul dur al concurenţei sau
schimbarea profilului pieţei, dar
nici una dintre acestea nu justifică un comportament ilegal şi
lipsit de moralitate.

Concluzii
Considerăm că, în mediul socio‑economic în care‑şi desfăşoară activitatea, managerii trebuie
să atingă mai multe paliere ale
moralei. Mai întâi, există o etică a obiectivităţii, despre care I.
Mihuţ[22] spune că reprezintă un
ideal, de vreme ce fiecare dintre
indivizi are propriul său set de
valori şi de aşteptări; această recunoaştere nu trebuie să ducă la
abandonarea intereselor colective şi la urmărirea satisfacerii cu
prioritate a celor private. Există
o etică a caracterului şi, în consecinţă, o moralitate a comportamentului. Promovarea şi apărarea dreptăţii, cinstei şi curajului
sunt cerinţe pentru oricare dintre manageri. Lor li se cere să‑şi
stăpânească emoţiile, să fie empatici, cooperanţi, să dovedească
[22]
Mihuţ, Ioan (coordonator), Hinescu, Arcadie, Joldeş, Remus, Ileană,
Ioan, Lungescu, Dan, Paina, Nicoleta,
Management, Editura Universităţii „1
Decembrie 1918“, Alba Iulia, 1998.
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înţelegere cu privire la problemele oamenilor etc. Atunci când modelele de acţiune (inclusiv cele de
adoptare a deciziei) lipsesc, intră
în funcţiune mecanisme informale, proprii managerilor autentici.
În aceste circumstanţe morale se
poate spune că a conduce este o
artă. În sfârşit, există o etică a
gestionării rezultatelor muncii.
Dacă acestea nu sunt satisfăcătoare, managerii trebuie să aibă
tăria să le recunoască şi să se
străduiască să prefigureze un alt
deznodământ pentru viitor.
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Grupul în organizaţie
Asist. univ. drd. Mirela Dogaru
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”
Facultatea de Marketing

T

eam work is a work group, but a particular type of work because it has
specific. One of the basic ideas imposed by such a design is that the need
for teamwork to achieve better performance and said “the spirit of the
management team.” Work groups are teams such temporary transfuncţionale task
force. Team members are chosen by management, or persons closely involved in the
target for improvement. Each team has one thing in common: the need for rules
to govern itself. Rules play a crucial role in team success. The rules are usually
established in the first months of a team and once established are difficult to change
or revision. Researchers concluded that the effectiveness of teams is influenced by
the attitude of members to the organization.
Key words: Working group, TQM, work teams

Introducere
Anii ‘80 - ‘90 aduc noi definiţii privind noţiunea de grup de
muncă şi echipa de muncă deoarece echipa de lucru(muncă)
este ceva mult mai mult decât
un grup de indivizi care au un
obiectiv comun şi superioritatea
ei provine din faptul că aporturile individuale sunt considerate
ca fiind complementare; grupul
de muncă este format din doi
sau mai mulţi oameni care interacţionează unul cu celălalt
împărţind sarcini comune care
au acelaşi scop. Conform acestor două definiţii şi echipa de
muncă este un grup de muncă,
însă un tip aparte de muncă deoarece ea deţine trei proprietăţi
specifice:[1]
● acţiunea
indivizilor
este interdependentă şi
coordonată;
● fiecare membru are un rol
particular specificat;
[1]

Zlate M., „Tratat de psihologie
organizaţional – managerială”, Editura
Polirom, 2004, pag. 399.

● există obiectiv şi scopuri
comune.

Cuprins
Principiile grupului de muncă este controlul calităţii totale
care la începutul dezvoltării sale
a accentuat controlul calităţii
produselor bazat pe eficienţa
muncii indivizilor. Controlul calităţii totale a evoluat şi cuprinde toate aspectele managementului. TQM a fost elaborat ca o
strategie de control a calităţii ce
sprijină conducerea să devină
mai competitivă şi mai profitabilă prin ajutorul oferit la îmbunătăţirea tuturor aspectelor afacerii. TQM cuprinde activităţi
cum ar fi desfăşurarea politicii,
construirea sistemelor de asigurare a calităţii, standardizarea,
pregătirea şi educarea personalului, managementul costurilor
şi cercurile calităţii.
Una din ideile de bază impuse de un astfel de concep este
acea privind necesitatea muncii în echipă pentru a obţine

performanţă sau mai bine spus
„spiritul de echipă în management”. Influenţa cea mai mare
asupra muncii în echipă o are
impactul cercurilor de calitate
în concepţia globală şi importanţa echipelor în managementul total. Una dintre concepţiile pertinente privind indivizii
şi grupurile, munca în echipă,
tehnicile de orientare a comportamentului unui grup în managementul performant, impactul
abordărilor asupra calităţii, etc.,
se regăseşte în managementul
marilor companii de tip japoneze.[2] Începând cu anii ‘50 Eduard
Deming şi Joseph Juran au pus
bazele teoretice ale conceptului
de TQM revoluţionând acest domeniu şi contribuind în acelaşi
timp în mod indirect în ceea ce
priveşte rolul/locul echipei în
managementul resurselor umane. În anii ‘70 companiile occi-

[2]
 �������������������������������
HuczynskiA., Buchanan D., „ Organizational Behaviour. An introductoy
Text”, 4th Edition Prentice Hall, 2001,
pag 345.
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dentale au recurs şi ele la TQM
şi la cercurile de calitate.[3]
Echipele/ grupurile de muncă
joacă un rol crucial în tentativa
de îmbunătăţire continuă a organizaţiei. Însă mai important
decât stăruirea asupra diferenţelor dintre grupul de muncă şi
echipa de muncă este sublinierea
unei alte idei, şi anume aceea a
revigorării cercetărilor dedicate
echipelor de muncă; ”chiar dacă
echipa de muncă reprezintă una
dintre cele mai vechi tehnologii
sociale de producţie şi, din acest
punct de vedere, nu îmbracă
nici un aspect revoluţionar, ea
cunoaşte o înflorire substanţială a interesului şi atenţiei din
partea cercetătorilor şi practicienilor în gestionarea resurselor
umane”.[4]
Actualul entuziasm pentru
munca în echipă în organizaţii reflectă o recunoaştere mai
profundă, probabil neconştientizată, a faptului că acest mod
de lucru oferă promisiunea unui
progres mai rapid decât cel care
poate fi obţinut prin acţiunea individuală sau printr-o abordare
mecanicistă a muncii.[5]
Tipuri de grupuri şi echipe
de muncă
Există o literatură extrem
de amplă cu privire la procesele
de grup deoarece cea mai veche
şi mai răspândită clasificare a
grupurilor de muncă prevede
diferenţierea lor după gradul de
formalizare şi structurare a relaţiilor dintre membrii.
Astfel întâlnim grupurile formale şi grupurile informale:
Grupurile formale sunt
unităţi de lucru stabilite de către
[3]
 �������������������������������
Durker P., ”Managementul viitorului”, Editura ASAB, Bucureşti, 2004.
[4]
Savoie A., Brunet L., ”Les equipe
de travail: champ d’ intervention privilegie por les psychologues”Paris, 2000.
[5]
West, M. A., Borrill, C. S., Unsworh K. L., ”Team effectiveness in organizations”, New York, 2001, pag 149.
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organizaţii pentru realizarea
scopurilor organizaţionale. Ele
sunt special concepute pentru a
canaliza eforturile individuale
într-o direcţie corespunzătoare.
Acestea sunt constituite de către management, fie pentru o
perioadă de timp determinată
sau permanente. Cele mai obişnuite grupuri formate permanent sunt:
ü indivizii din cadrul unui
departament împreună cu
şeful lor;
ü comitetele care se ocupă cu
sarcini repetitive care se
situează în afara structurilor de lucru uzuale.
Din cadrul grupurilor cu caracter temporar, putem exemplifica, echipele speciale care sunt
grupuri temporare care se unesc
pentru a rezolva unele probleme
temporare sau specifice, cum ar
fi generarea de idei pentru îmbunătăţirea productivităţii.
Grupurile informale nu
sunt rezultatul unei planificări
deliberate a organizaţiilor, ci
apar pe cale naturală ca răspuns
la interesele comune ale membrilor organizaţiei. Ca şi grupurile formale, pot fi permanente
sau temporare. Cele bazate pe
prietenie sunt mai durabile, pe
când cele bazate pe interese se
destramă atunci când interesele
membrilor se schimbă.
Studiile de psihologie socială
au evidenţiat rolul important pe
care îl au grupurile informale în
performanţa şi eficacitatea organizaţiei. Unul dintre cele mai
importante aspecte ale proceselor de grup în organizaţie, este
interacţiunea dintre grupurile
formale şi cele informale. Ambele tipuri de grupuri îşi stabilesc
scopuri şi obiective şi ambele
pretind loialitate de la membrii
lor. Când un individ este membru a mai multor grupuri formale şi informale pot apare diverse
situaţii conflictuale cu impact
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asupra comportamentului în
organizaţie.
Grupurile umane se diferenţiază între ele şi din punct de vedere cantitativ şi calitativ, după
natura interacţiunii şi relaţiilor
existente între membri. Pornind
de la aceste criterii determinăm:
grupuri mari cu peste 20 de
membri şi grupuri mici de până
la 20 de membri.
Grupurile mari se caracterizează printr-un număr relativ
mare de membri, prin existenţa
între aceştia a unor relaţii sociale oficiale, prin intercunoaştere
superficială a membrilor şi prin
faptul că rolul lor constă în trasarea şi determinarea liniilor directoare ale vieţii sociale.
Grupurile mici sunt caracteristice printr-un număr relativ redus de membri, prin relaţiile directe dintre aceştia, ceea
ce favorizează o bună intercunoaştere între membri precum
şi prin faptul că ele au un rol
important, îndeosebi în viaţa cotidiană a oamenilor.
Principalele diferenţieri existente între grupurile formale şi
cele informale:

ECONOMIE ŞI
SOCIETATE

Dezbateri Social Economice
nr. 1/2012

83

GRUP INFORMAL

GRUP FORMAL

STRUCTURA
Origine
Modalitatea de a fi
Caracteristici
TERMINOLOGIA POZIŢIEI

Spontană
Emoţională
Dinamică

Planificată
Raţională
Stabilă

SCOPURILE

Satisfacţia membrilor

Profitabilitate sau serviciile către
societate

INFLUENŢA
Bază
Tip
Curgere

Personalitate
Putere
De jos în sus

MECANISME DE CONTROL

Norme

COMUNICARE
Canale
Reţele
CARTARE
DIVERSE
Indivizii incluşi
Relaţiile interpersonale
Rolul liderului
Baza ataşamentului

Poziţie
Autoritate
De sus în jos
Ameninţarea de a fi concediat sau
retrogradat

Tip ciorchine
Slab definite, intersectează canalele obişnuite
Sociogramă

Canale formale

Numai cei acceptabili
Apar spontan
Rezultă din relaţionarea
dintre membri
Coeziune

Toţi indivizii din grupul de muncă
Prescrise prin fişa postului

Bine definită, urmează liniile formale
Organigramă

Poziţie sau atribuţii funcţionale
Loialitate

Sursa: Furnhman, A., ”The psychology Behavior at Work. The Individualin the Organizations, Psycho‑
logy Press, Taylor & Francis Group, Lonon, 1997.
Avantajele şi dezavantajele di‑
versităţii membrilor
Diversitatea
cunoştinţelor
şi a deprinderilor va fi benefică
pentru performanţă şi inovaţie,
dacă şi numai dacă procesele de
grup minimalizează eventuale pierderi datorate diversităţii
perspectivelor, cum ar fi neînţelegeri, dispute sau suspiciuni.
Grupurile formate din persoane
cu background-uri profesionale,
cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi
diferite sunt mai inovatoare decât cele cu membri asemănători,
întrucât aduc grupului puncte
de vedere utile, variate, asupra
problemelor. Dacă divergenţele legate de informaţii şi păreri
sunt rezolvate în interesul luării
unor decizii eficiente şi al rezolvării sarcinii, mai degrabă decât
pe baza motivaţiei de a câştiga
sau de a-l surclasa pe adversar

sau din cauza conflictelor de interes, acest lucru va genera, la
rândul lui, o bună funcţionare şi
niveluri ridicate de inovaţie.
Tipuri de echipe
La nivelul organizaţiilor putem întâlni multiple tipuri de
echipe. Printre cele mai frecvente tipuri de echipe identificate
de Robbins[6] sunt: echipele de
rezolvare a problemelor, echipele de muncă auto-coordonate, echipele trans-funcţionale şi
echipele virtuale.
Echipele de rezolvare a pro‑
blemelor reprezintă unul dintre
primele tipuri de echipe care
au început să fie tot mai frecvent utilizate. Acestea cuprind
[6]
Robbins, S.P., (2005), Organizati‑
onal behaviour (eleventh ed.), Pearson
Prentice Hall, 2005 pag 273.

în general între 5 şi 12 membri,
care fac parte din acelaşi departament şi care se întâlnesc pentru câteva ore pentru a discuta
modalităţi de creştere a eficienţei procesului de muncă (îmbunătăţirea calităţii, reducerea
costurilor, introducerea unor
modificări în structura procesului de muncă). Deşi rareori acest
tip de echipe au puterea necesară implementării ideilor propuse, prin împărtăşirea de sugestii
şi idei, acestea sunt foarte utile
pentru găsirea de noi soluţii la
nivelul întregii organizaţii.
Deoarece echipele de rezolvare a problemelor întâmpinau
o serie de limite în ceea ce priveşte implicarea angajaţilor
în procesul de muncă şi luarea
deciziilor, au început să de dezvolte echipe de lucru autonome, care, pe lângă identificarea
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soluţiilor să contribuie şi la implementarea acestora şi să îşi
asume întreaga responsabilitate
a rezultatelor.
Echipele auto-coordonate (self
managed) reprezintă grupuri de
angajaţi care realizează sarcini
de muncă puternic interdependente, preluând cele mai multe
dintre responsabilităţile superiorilor: îşi planifică munca, îşi
distribuie sarcinile, îşi monitorizează munca operând acţiunile
corective, realizează evaluarea
performanţelor fiecărui membru al echipei. În echipele auto-coordonate, este important
ca selecţia noilor membri să se
realizeze de către membrii actuali ai echipei, astfel încât aceştia să îndeplinească cerinţele şi
stilul de lucru promovat de către
echipă.[7]
Echipele
transfuncţionale
(crossfunctional) sunt alcătuite
din membri provenind de pe nivele ierarhice similare, dar din
departamente de muncă distincte, care realizează împreună o
sarcină fiecare oferind cunoştinţe şi competenţe din domenii de
specializare distincte (producţie,
design, marketing, achiziţii).
Grupurile de muncă de tip task
force reprezintă echipe temporare transfuncţionale. Aceste tipuri de echipe permit angajaţilor din diferite departamente ale
unei companii să împărtăşească
informaţii din domenii distincte,
să descopere noi idei şi soluţii şi
să coordoneze proiecte complexe. Datorită pregătirii în domenii diferite, etapa de formare a
acestor echipe este mai extinsă,
necesitând timp mai îndelungat
pentru familiarizarea şi înţelegerea reciprocă.
Dacă aceste tipuri de echipe se bazează pe interacţiuni
[7]
 ��������������������������������
Banner, D.K., Kulisch, W.A., Peery, N.S., (1992), Self-managing work
teams and the Human Resource Functi‑
on, Management Decision, vol. 30, no.3,
pag 40.
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directe între membri, echipele
virtuale utilizează tehnologia
computerizată pentru a asigura
legătura dintre membri aflaţi în
locaţii diferite, astfel încât să realizeze un obiectiv comun. Similar celorlalte tipuri de echipe, şi
cele virtuale împărtăşesc informaţii, rezolvă sarcini, iau decizii, putând include membrii din
acelaşi departament sau persoane din organizaţii diferite.
Din punct de vedere al duratei
existenţei lor, echipele virtuale
pot exista câteva zile necesare
pentru realizarea unei probleme
specifice, o perioadă mai îndelungată necesară finalizării unui
proiect sau pot fi permanente.
Principalele elemente care diferenţiază acest tip de echipe de
echipele bazate pe interacţiuni
directe sunt: limitarea comunicării prin limbaj nonverbal, o
mai slabă satisfacere a nevoilor
sociale ale membrilor, posibilitatea de a depăşi constrângerile
de timp şi spaţiu.
În funcţie de gradul de permanenţă, nivelul rutinier al sarcinii şi gradul de autonomie,
West[8] identifică mai multe
tipuri de echipe: echipe de consultanţă şi implicare (comitete
de luare a deciziilor, cercuri de
control a calităţii), echipe de
servicii şi producţie (echipe de
întreţinere, de vânzare, de producţie), echipe de proiectare şi
dezvoltare (de cercetare, dezvoltare de noi produse), echipe de
intervenţie şi negociere (echipe
operatorii, echipe sindicale de
negociere).
În funcţie de scopul pentru
care sunt înfiinţate putem avea
următoarele tipuri de echipe:
● Echipe departamentale de
îmbunătăţire;
● Echipe de îmbunătăţire a
proceselor sau multifuncţionale;
[8]
West, M. A., , Lucrul în echipă, ed.
Polirom, Bucureşti,2005, pag. 21-95.
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● Cercuri de calitate;
● Echipe operative;
● Echipe de lucru autonome
sau autoconduse;
● Grupuri operative.
Echipa departamentală
de îmbunătăţire este compusă
din angajaţii unui departament
care sunt subordonaţi aceluiaşi
manager. Mai este denumită şi
echipa de lucru obişnuită. Echipele departamentale de îmbunătăţire încep de obicei prin a
efectua o analiză a activităţii departamentului pentru a formula
o misiune, pentru a stabili cine
sunt beneficiarii compartimentului respectiv şi indicatorii care
vor fi utilizaţi pentru evaluare.
Echipa departamentală de
îmbunătăţiri are tendinţa să se
concentreze doar asupra acelor
categorii de probleme pentru a
căror rezolvare dispune de informaţiile, cunoştinţele, experienţele şi de sursele necesare,
fiind autorizată să implementeze soluţii cu un număr redus
de aprobări din afară sau chiar
fără asemenea aprobări.
Această echipă este condusă de obicei de managerul de
departament sau de un supraveghetor. Echipa se întruneşte
pentru o oră, odată pe săptămână pe o perioadă nedeterminată.
Sunt stabilite problemele departamentale şi se va alcătui o listă
de priorităţi pentru rezolvarea
lor.
Echipa de îmbunătăţire a
proceselor sau multifuncţio‑
nală.
Sunt grupuri de lucru care
adună împreună oameni cu
specialităţi funcţionale diferite
pentru a inventa, proiecta sau a
livra mai bine un produs sau un
serviciu. Membrii echipei sunt
aleşi de conducere, sau de persoane implicate profund în procesul vizat pentru îmbunătăţire.
În unele cazuri se organizează
scurte şedinţe pe perioade mai
îndelungate de una sau două ore
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pe săptămână, timp de şase luni
sau mai mult.
Echipa de îmbunătăţire a
proceselor identifică problemele
de proces care vor fi corectate cu
ajutorul unei echipe operative.
În timp ce echipa de îmbunătăţire a procesului funcţionează
în continuare, echipa operativă
se întruneşte doar până la rezolvarea problemei de proces
semnalată.
Cercurile de calitate
Se referă la tipul de echipă
care a permis Japoniei să exceleze în anii 1978. De asemenea
acest lucru a iniţiat mişcarea de
management participativ din
America de Nord aşa cum se cunoaşte azi.
Cercurile de calitate sunt
constituite din grupuri de angajaţi aparţinând tuturor nivelurilor dintr-o organizaţie care se
reunesc periodic în mod voluntar pentru a discuta şi a emite
recomandări cu privire la diverse probleme, de pildă referitor la
modificarea practicilor de lucru.
Caracteristicile operaţionale
ale cercurilor de calitate sunt
următoarele:
Asocierea membrilor la cercurile de calitate are loc voluntar,
membrii putând opta oricând
pentru a se retrage;
Membrii cercului sunt cei
care selectează problemele pentru a fi dezbătute şi propun proiectele în vederea soluţionării
lor;
Pentru a găsi soluţiile problemelor considerate, membrii cercurilor de calitate se folosesc de
cele şapte instrumente de bază
ale controlului de calitate:
● Fişa de înregistrare;
● Graficul;
● Diagrama Parreto;
● Histograma;
● Diagrama cauze – efect;
● Diagrama de dispersie;
● Fişa de control
Soluţiile sunt evaluate în
termen de eficienţă a costurilor.
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Descoperirile, soluţiile şi recomandările cercurilor de calitate
sunt prezentate managementului superior pentru comentarii
şi aprobare. Dacă sunt aplicabile, recomandările cercurilor
de calitate sunt implementate.
Dacă acest lucru nu este posibil, departamentul responsabil
pentru punerea în aplicarea a
recomandărilor, vor menţine un
dialog cu membrii cercului privind progresul obţinut în posibilitatea implementării acestora.
Odată implementate soluţiile,
cercul de calitate va monitoriza
efectele acestora şi se va gândi
la alte îmbunătăţiri viitoare.
În ultimul timp popularitatea cercurilor de calitate a scăzut atât pe continentul nord
american cât şi în Europa. Printre cauzele eşuării mişcării cercurilor de calitate se numără şi
următoarele:
● sprijin managerial insuficient;
● pregătire inadecvată a liderului sau a membrilor;
● publicitate internă necorespunzătoare;
● răspuns managerial limitat faţă de recomandările
cercurilor de calitate;
● selectarea şi discutarea
unor probleme prea puţin
relevante.
Echipele operative
O echipă operativă are sarcina de a rezolva o problemă,
după care ea se dizolvă. Managerii aleg membrii echipei operative care sunt selecţionaţi pe
baza experienţei lor în domeniul
respectiv. Problema de rezolvat nu este de obicei urgentă.
Echipa poate organiza întruniri
scurte pe parcursul unor perioade lungi de timp, sau dacă problema este mai presantă, şedinţe mai lungi într-un interval de
timp scurt.
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Echipele de lucru autono‑
me sau autoconduse
Echipa de lucru cu management propriu este o echipă care
se gestionează singură, fără intervenţia conducerii superioare.
Ea răspunde de stabilirea bugetului propriu, de gestiunea resurselor sale, sau de angajarea
sau concedierea personalului
propriu. Echipa de lucru autonomă nu funcţionează în orice
condiţii. Pentru succesul acestor
echipe sunt vizate: natura sarcinii, compoziţia grupului şi diferite mecanisme de sprijin.
În ceea ce priveşte natura
sarcinii, experţii recomandă ca
sarcinile acesteia să fie complexe şi stimulatoare care să
solicite un grad ridicat de interdependenţă între membrii echipei pentru a putea fi realizate.
Echipa autonomă are nevoie de
o interacţiune considerabilă şi
de o mare coeziune între membrii lor. Pentru a ajunge la înţelegerea şi încrederea necesare,
apartenenţa la grup trebuie să
fie relativ stabilă.
O echipă autocondusă ar trebui să fie cât se poate de mică,
pentru a minimiza problemele
de coordonare şi climat social.
Membrii unei echipe autonome trebuie să aibă un nivel ridicat de cunoaştere, referitor la
sarcina de îndeplinit şi să dispună de abilităţi sociale pentru a
putea comunica eficace şi a rezolva conflictele.
În ceea ce priveşte diversitatea membrilor aceasta trebuie
să fie suficient de mare, pentru
a aduce o varietate de perspective şi abilităţi faţă de sarcina
de realizat. Pe de altă parte este
necesară şi o anumită omogenitate a membrilor pentru a putea
lucra împreună.
Compoziţia corespunzătoare
a unei echipe autoconduse se
poate obţine, permiţând acesteia să-şi aleagă singură membrii
pe baza unor criterii de selecţie
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clarificate în prealabil, păstrând
o anumită supraveghere din
partea serviciului de resurse
umane.
Pentru ca echipa autocondusă să devină şi să se menţină eficace are nevoie de sprijin
managerial. Suportul conducerii superioare se poate concretiza într-o instruire extensivă,
asigurată membrilor echipei şi
încurajarea acesteia în acţiunile
de observare, evaluare şi consolidare a propriului comportament îndreptat spre scop.
Grupul operativ are în general sarcina de a se ocupa de
o problemă foarte importantă.
Membrii săi se întrunesc în şedinţe lungi, uneori de până la 12
ore pe zi, 7 zile pe săptămână pe
o perioadă scurtă. Acestor echipe li se încredinţează în general,
rezolvarea unor probleme de
importanţă majoră şi de mare
urgenţă. De obicei activitatea
grupului are prioritate faţă de
toate celelalte activităţi, care se
desfăşoară în organizaţie.
Grupurile operative se formează atunci când un proces de
producţie este întrerupt o perioadă mai lungă de timp din cauza unor probleme privind siguranţa în exploatare. Grupul operativ este format din manageri,
participarea fiind obligatorie iar
liderul şi membrii grupului sunt
selectaţi pe baza experienţei în
domeniul respectiv.
Natura echipelor de lucru
Echipa reprezintă un mijloc de a ajunge la o finalitate,
o abordare pentru a atinge un
scop, indiferent dacă scopul îl
reprezintă creşterea producţiei,
îmbunătăţirea calităţii, creşterea moralului, etc. Fiecare echipă are un lucru în comun şi anume: nevoia de reguli pentru a se
autoguverna. Regulile joacă un
rol crucial în succesul echipei.
Regulile sunt de obicei stabilite
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în primele luni de dezvoltare
ale unei echipe şi odată stabilite sunt dificil de modificat sau
revizuit. Orice schimbare de reguli necesită o perioadă relativ
îndelungată şi în general cauzează supărări membrilor echipei. Liderul echipei joacă un rol
important în stabilirea regulilor. În acest sens se poate spune
că ceea ce liderul „nu face” poate
fi la fel de important ca şi „ceea
ce face”.
Echipele îi judecă de obicei pe
membrii lor prin prisma gradului în care respectă regulile. Cu
cât membrii echipei muncesc mai
mult împreună pentru a stabili
regulile echipei, cu atât se vor
înţelege mai bine unii cu alţii.
O echipă care doreşte să creeze
reguli, este o echipă care doreşte să fie autodisciplinată şi să-şi
asume responsabilitatea pentru
comportamentul ei. Când o echipă nu are reguli sau ele nu sunt
clare adesea nu deţine controlul
asupra membrilor săi. Regulile
ajută la egalizarea puterii tuturor membrilor echipei.
Avantajele şi dezavantajele
echipelor
Formarea echipelor de lucru
începe cu o decizie la nivel de
vârf al organizaţiei, prin care
se încurajează şi chiar se cere
angajaţilor să lucreze în echipe.
Lipsa sprijinului managementului reprezintă cauza numărul
unu a eşecului echipelor.
Avantaje:
● Asigură un mediu puternic motivat şi un climat de
muncă mai bun;
● Deţinerea şi responsabilitatea comună asupra sarcinii;
● Răspunsul rapid la schimbările tehnologice;
● Clasificări ale locurilor de
muncă mai puţine şi mai
simple;
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● Un răspuns mai bun la
valorile mai puţin formale
ale unei generaţii mai tinere de angajaţi
● Delegarea eficace a sarcinilor de muncă;
● Flexibilitate crescută în
atribuirea sarcinilor;
● Angajamentul comun faţă
de obiective şi valori;
● Mai buna apreciere de
sine;
● Creşterea eficienţei comunicării;
● Decizii mai bune;
● Dezvoltarea aptitudinilor
personale,
● Sisteme de atenţionare rapidă asupra problemelor.
Dezavantaje:
● Pot fi consumatoare de
timp; uneori nu lasă timp
pentru munca obişnuită;
● Par confuze, dezordonate
şi scăpate de sub control;
● Pot cauza confuzii ale rolurilor;
● Sunt văzute negativ de către oamenii de şcoală veche cărora le place ordinea
şi controlul;
● Necesită timp îndelungat
(3-5 ani) pentru a aduce
rezultate;
● Necesită transformarea
oamenilor.
● Cercetătorii au ajuns la
concluzia că eficacitatea
echipelor este influenţată
de atitudinea membrilor
faţă de organizaţie.
● Elementele unei echipe.
● Echipele pot fi alcătuite în
diverse scopuri şi pot lua
mai multe forme. Procesul
de formare a echipelor are
la bază patru elemente:
● Echipa executivă de îmbunătăţire căreia îi aparţine
iniţiativa organizării diferitelor tipuri de echipe
● Liderul echipei
● Membrii echipei
● Promotorul echipei.
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Echipa executivă de îmbu‑
nătăţire este echipa managerială responsabilă pentru întregul
proces de îmbunătăţire care va
stabili ce tip de echipă se va
crea pentru rezolvarea problemelor. Echipa executivă de îmbunătăţire, identifică şi aprobă
sarcina pe care va trebui să o
îndeplinească echipa, alege un
lider, de obicei pe cineva ce are
cunoştinţe legate de activitatea
respectivă şi cu ajutorul liderului stabileşte membrii echipei.
După aceea va determina misiunea echipei. Misiunea trebuie formulată concis şi astfel încât să ofere membrilor echipei o
imagine clară asupra motivului
pentru care ea există. Liderul
echipei este persoana, care va
conduce echipa. Printre datoriile
liderului de echipă se enumeră:
● să coordoneze şedinţele şi
activităţile echipei;
● să-i înveţe pe membri cum
să procedeze;
● să promoveze şi să susţină
sinergia echipei;
● să încurajeze participarea
membrilor la activităţile
echipei fără a-i obliga;
● să ducă la îndeplinire misiunile discutate în şedinţe;
● să ajute echipa să-şi monitorizeze şi să-şi evalueze
rezultatele;
● să asigure continuitatea
lucrului în echipă.
Membrii echipei. Managementul participativ se bazează
pe ideea de a permite angajaţilor să-i ajute pe manageri să ia
decizii bune. Întregul concept
de sinergie se bazează pe ideea
simplă că două capete judecă
mai bine decât unul. Dacă liderul echipei are rolul de a îndruma, membrii echipei trebuie
să-şi asume responsabilitatea
pentru îndeplinirea cu succes a
sarcinii.
Datoriile membrilor echipei
sunt:
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● disponibilitatea de a-şi exprima opiniile sau sentimentele;
● participare activă;
● ascultare cu atenţie;
● gândire creatoare;
● curajul de a solicita o pauză atunci când este necesar;
● protejarea drepturilor celorlalţi membri;
● evitarea discontinuităţilor
în comunicare.
Promotorul echipei. În unele organizaţii promotorul este
un membru deplin al echipei.
Alte organizaţii cred că promotorul trebuie să fie un expert sau
să dispună de cunoştinţe vaste
privind lucrul în echipă. Există
trei tipuri de promotori:
● Integratorul sau coordonatorul
● Specialistul în activităţi
de grup
● Conducătorul de şedinţă.
Integratorul sau coordonatorul poate să joace rolul de
asistent al liderului. Îndatoririle acestuia constau în coordonarea activităţilor echipei şi în
comunicarea cu persoanele aflate în afara sferei de acţiune a
acesteia.
Specialistul în activităţi de
grup joacă rolul promotorului
propriu-zis, acela de a facilita
orientarea echipei către proces.
El nu este un membru permanent al echipei. Rolul său este
acela de a instrui, antrena şi
susţine echipa.
Conducătorul de şedinţă este
o persoană care conduce o şedinţă de instruire sau un seminar
unde nu este necesară prezenţa
unui promotor tradiţional. El
este un expert în problema sau
domeniul dezbătut în şedinţă.

Concluzii
În anul 2001 François Allaire consideră că obiectivele
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urmărite de grup sunt consultarea, luarea unei decizii, rezolvarea unei probleme şi definirea
unui obiect.
Consultarea. Grupul îşi consultă permanent membri pentru
a le cunoaşte punctul de vedere.
Consultarea este alfabetul discursului grupului. Într-o consultare, grupul vizează formal să
strângă date, informaţii, opinii,
sugestii, reacţii emotive. privind
o temă dată, să înţeleagă punctul de vedere al fiecărui membru
în parte, să cunoască gradul de
similitudine existent între poziţiile individuale exprimate. Prin
urmare, grupul ţinteşte să cunoască tabloul poziţiei membrilor săi faţă de o problemă dată.
Consultarea membrilor grupului aduce în prim plan avantaje precum: tema discutată rămâne în centrul atenţiei până
la epuizare; interacţiunile îi
stimulează pe participanţi poziţionându-i, ca dinamică intelectuală, în raport cu ceilalţi; intervenţiile fac să crească angajamentul fiecăruia, prin faptul că
părerile lor sunt deja exprimate
şi susţinute; intervenţiile creează un portofoliu comun de date
şi definesc poziţia fiecăruia în
cadrul grupului; intervenţiile
arată capacitatea membrilor de
a-şi dezvălui gândurile şi de a
fi responsabili; schimbul de idei
permite crearea demarcaţiilor
dintre participanţi şi stabilirea
ierarhiilor; opiniile exprimate
au darul de a dezvălui punctele
comune şi poziţiile divergente.
Rezolvarea problemelor se
dovedeşte a fi o activitate importantă a grupului de lucru.
Potrivit lui Allaire[9], demersurile acestuia pot fi îndreptate
spre modificarea unei situaţii
pentru a o face conformă cu un
[9]
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Allaire François, „Grupul de lucru“, în De Visscher Pierre, Neculau
Adrian (coordonatori) Dinamica grupu‑
rilor. Texte de bază, Editura Polirom,
Bucureşti, 2001

ECONOMIE ŞI
SOCIETATE

88
model satisfăcător pentru obiectivul grupului, spre schimbarea durabilă a situaţiei, cu cel
mai mic cost posibil sau spre
evitarea efectelor negative ale
schimbării.
Practic, etapele rezolvării
unei probleme sunt: identificarea problemei; clarificarea datelor problemei ; identificarea cauzei problemei şi a contextului;
alegerea oamenilor care doresc
să se implice în rezolvarea problemei, stabilirea regulilor de
lucru şi a rolurilor; găsirea soluţiei prin tehnici de creativitate
în grup; transpunerea soluţiei
în plan de acţiune şi aplicarea
acestuia; evaluarea rezultatelor
în urma aplicării planului.
R.F. Bales (în J. Maisonneuve, 2001) a studiat modul în care
pot fi identificate categoriile de
indivizi care au capacitatea de
ordonare a conţinutului empiric
al relaţiile umane. Concret, acesta a reuşit să identifice 12 situaţii şi tipuri de populaţii grupale
care sunt întâlnite în procesele
colective. Acestea corespund,
două câte două, plecând de la
centru, următoarelor probleme:
informaţie, evaluare, control,
decizie, tensiune şi integrare.
Distribuţia rolurilor în grup
se face concomitent cu acceptarea şi asimilarea normelor de
grup. Practic, la nivelul grupului are loc o negociere a semnificaţiilor pentru a delimita ceea
ce este comun, constant, durabil,
pentru a stabili cadrul normativ
capabil să asigure continuitatea

grupului şi atingerea obiectivelor propuse.
Rolurile sunt elemente ale
structurii grupului care predetermină comportamentele membrilor acestuia[10]. Ceea ce defineşte grupurile reale de abstractizările teoretice este experienţa
imediată, care conferă grupului
energie şi dinamism.
Asumarea şi exercitarea rolurilor sunt influenţate de existenţa unui sistem de convingeri şi
percepţii, ansamblu pe care M.
Armstrong îl numeşte contract
psihologic. Conform acestui pat‑
tern informal, salariaţii aşteaptă
din partea conducătorilor locuri
de muncă sigure şi bune condiţii
de muncă, sarcini clar formulate, un sistem riguros de evaluare şi recompensare, precum şi
un sistem activ de comunicare.
Pe de altă parte, salariaţilor li
se cere loialitate, corectitudine,
implicare şi performanţă[11].
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asupra dimensiunii
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L

abour migration is a way to mitigate regional imbalances in the labor
market. Several makers have sought to show that immigration is a source
for labor market development. The single market is seen as an essential
component of international economic integration and also the principal means of
achieving common goals constituent countries.
key words: labor market, immigrant, emigrant, migration, economic growth

Migraţia a existat de la începutul omenirii. Fenomenul nu a
încetat în timp, însă a înregistrat schimbări şi a căpătat noi
forme. Procesele migratorii se
desfăşoară simultan şi sunt în
creştere în multe ţări ale lumii.
Pentru cercetătorii din domeniul
migraţiei, a devenit tot mai clar
că acest fenomen trebuie privit
ca un element normal şi structural al societăţii omeneşti de‑a
lungul istoriei.
La momentul actual, practic,
toate statele lumii sunt implicate în procesul migraţiei forţei de
muncă, fie ca ţări de destinaţie
(state gazdă), fie ca ţări de origine, fie de tranzit. Migrarea forţei
de muncă determină o creştere
a avuţiei ţării gazdă a forţei de
muncă emigrante şi o descreştere a avuţiei ţării de origine a
forţei de muncă emigrante.[1]
În ultimii ani, s‑a înregistrat o
creştere a migraţiei permanente
[1]
Mircea Coşea, Economia Integră‑
rii Europene, Editura ProUniversitaria,
Bucureşti, 2007, p. 144

şi a migraţiei forţei de muncă
temporare, ca urmare a dezvoltării tehnologiei informaţiei şi
comunicaţiei, sănătăţii şi educaţiei, sectoare care necesită forţă
de muncă înalt calificată. Totodată, a crescut cererea de mână
de lucru străină necalificată, în
special în agricultură, construcţii şi lucrări publice, precum şi
serviciile casnice.
Milioane de est‑europeni au
emigrat în ultimii ani spre Occident. Spre exemplu, aproximativ 1,5 milioane de persoane au
părăsit Polonia după aderarea
la Uniunea Europeană în 2004,
iar Lituania a pierdut 350.000
de persoane, zece la sută din populaţie. În principal, migratia
forţei de muncă capătă amploare fiind determinată de raritatea locurilor de muncă sau de
existenţa unor locuri de muncă mai bine plătite în alte zone
geografice.
Iar aici intervine problema
pieţei unice, care este sensibil
diferită, în măsura în care se

pune accentul pe efectele integrării europene asupra ofertei,
deşi realizarea pieţei unice este
considerată ca un mijloc de întărire a poziţiilor europene pe
piaţa mondială.[2]
Libertatea de mişcare a persoanelor în calitate de forţă de
muncă şi de factor de producţie
‑  componentă a Pieţei Interne
semnifică:
● libertatea de mişcare a
lucrătorilor, inclusiv a
liber‑profesioniştilor;
● o anumită politică a ocupării forţei de muncă;
● calificarea profesională;
● condiţiile de muncă;
● protecţia sănătăţii şi a
securităţii la locul de
muncă;
● libertatea de asociere, de
informare,
consultarea
şi participarea angajaţilor la procesul de luare a
deciziilor.
[2]
Gheorghe H. Popescu, Economie
Europeană, Editura Economică, 2007,
p. 79.
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Avantajele economice care
justifică creşterea dimensiunii
pieţe muncii europene:
– stimulează creşterea productivităţii şi a nivelului
general de viaţă;
– amploarea
investiţiilor
din fiecare ţară;
– permite folosirea mai raţională şi mai eficientă a
forţei de muncă
– politica economică adoptată în diferite ţări, primitoare de forţă de muncă
superior calificată (importul de inteligenţă)
– creşterea gradului de dezvoltare economică a statelor şi implicit a condiţiile
de salarizare şi de trai;
– potrivit Comisiei Europene, din 1993, piaţa unică a
creat peste 2,5 milioane de
locuri de munca şi a adus
ţărilor membre venituri
suplimentare de peste 800
miliarde euro.[3]
Politica socială a Uniunii Europene incearca sa garanteze ca
face faţă provocărilor politice
majore şi se concentrează asupra acţiunilor care necesită un
efort comun la nivel european
prin programul Progress.
PROGRESS este programul
UE pentru ocuparea forţei de
muncă şi solidaritate socială. A
fost creat pentru a sprijini financiar punerea în aplicare a obiectivelor Uniunii Europene privind ocuparea forţei de muncă,
afacerile sociale şi egalitatea de
şanse, conform prevederilor din
Agenda socială. De asemenea,
acest program contribuie la realizarea strategiei de la Lisabona
privind creşterea economică şi
crearea de locuri de muncă.
PROGRESS a demarat în
2007 şi este prevăzut până în
2013, funcţionând alături de
Fondul Social European (FSE).
[3]
http://europa.eu/pol/singl/overview_ro.htm
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Acest program înlocuieşte alte
patru programe anterioare, care
s‑au încheiat în 2006 şi care s‑au
axat pe acţiuni împotriva discriminării şi în favoarea egalităţii
dintre bărbaţi şi femei şi au promovat măsuri privind ocuparea
forţei de muncă şi combaterea
excluziunii sociale. UE a ales să
instituie un program unic pentru
a asigura o utilizare eficientă a
fondurilor europene şi pentru a
maximiza impactul acţiunilor.
Acest program se doreşte a
acţiona ca un catalizator pentru schimbare şi modernizare în
cinci domenii:
● ocuparea forţei de muncă
● incluziune şi protecţie socială
● condiţii de muncă
● nediscriminare
● egalitate de şanse între femei şi bărbaţi.
Programul Progress este accesibil celor 27 de state membre
ale UE, ţărilor candidate şi ţărilor membre AELS/SEE. Aşadar,
Comisia Europeană a elaborat
planuri menite să permită o monitorizare mai atentă a pieţei
muncii, în contextul crizei economice actuale.
Până în anul 2020, trei din
patru europeni vor lucra în
sectorul serviciilor, în domenii
precum asigurările, asistenţa
medicală, comerţul şi educaţia,
se arată într‑un nou raport privind viitorul pieţei europene a
muncii.
Însă, potrivit studiului Time
for a fresh start, din cadrul Strategiei de la Lisabona Revizuită
(2005), din punct de vedere al
ocupării forţei de muncă se estimează că statele membre ale
Uniunii Europene vor putea
atinge nivelurile de ocupare din
SUA abia la nivelul anului 2023
şi aceasta numai în condiţiile
în care rata medie de creştere a
ocupării va reuşi să depăşească
an de an în ţările Uniunii Europene rata corespunzătoare a
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Statelor Unite ale Americii cu
cel puţin 0,5% pe an.[4]
În acelaşi timp, se pune problema inegalităţilor regionale,
deoarece libera circulaţie a forţei de muncă poate fi un factor
de adâncire a inegalităţilor.
Spun acest lucru, pentru că
forţa de muncă are tendinţa să
emigreze spre ţările mai dezvoltate ale Uniunii Europene, acolo
unde infrastructura tehnologică
oferă condiţiile unei productivităţi mai mari, care ar duce la un
nivel mai ridicat al salarizării.
Dar, mai rău este că se înregistrează un proces al «migrării creierelor», adică o migrare a forţei
de muncă foarte calificată.
Totodată, migraţia forţei de
muncă într‑o ţară considerată
mai favorabilă din punctul de
vedere al ratei şomajului poate
adânci sau croniciza şomajul în
această ţară, determinând nu
numai o creştere a tensiunilor
sociale, dar şi o scădere pe ansamblu a producţiei întregii pieţe comune.[5]
În concluzie, ocuparea forţei
de muncă de calitate este soluţia
Uniunii Europene pentru protecţia împotriva sărăciei şi a excluziunii sociale. Nu există o soluţie miracol pentru a pune capăt
sărăciei şi excluziunii sociale.
Totuşi, un lucru e sigur: această
luptă nu poate fi câştigată fără
sprijinul fiecărui cetăţean.
Bibliografie:
1. Andreea – Monica Predonu,
Aspecte de ordin economic,
social şi legislativ privind mi‑
graţia forţei de muncă, Academy of Economic Studies of
[4]
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creativă şi societatea bazată pe inovare şi
pe cunoaştere ‑o provocare, dar şi o opor‑
tunitate perntu România, in Analiză şi
prospectivă economică, nr.1‑2/2005,
Bucuresti, p.12
[5]
Mircea Coşea, Economia Integră‑
rii Europene, Editura ProUniversitaria,
Bucureşti, 2007, p. 147
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The concept and
dimension of the public
private partnership
(PPP) in Romania
Monica – Gabriela Gherman
Doctorand, Ase Bucureşti

T

he financial crisis exerts a strong pressure on
public finances around the world, which will
have negative effects on the development of
necessary infrastructure in many areas. EU funding
through structural and cohesion funds and the
European Investment Bank can help mobilize PPP
projects for essential investments, even in a time when
national public or private funding are much reduced
from potential. Access to Structural and Cohesion
funds allows Romania to modernize transport and
environment infrastructure to support tourism and
rural development and even more, to create new
employment opportunities and to promote social policies
that would lead to increased standard of living. Given
the increasingly important role of community funds,
partnerships in many areas could be saving solution for
both public sector and private sector.
key words: cohesion and structural funds, public‑private
partnership (PPP), public administration, public
investments and management

In recent years, one can note
the increased cooperation between public and private sectors
for infrastructure development
on the line of many economic
activities. Type of PPP projects
emerged and developed as a consequence of limited public funds
in financing investment projects,
but also from the desire that the
public sector to provide quality
and efficient services to citizens.
This type of partnership is still
developing in Romania and is, in
fact, a transaction transferring
overall responsibility for providing a public service to a private

company, while the competent
authority becomes a partner in
profits and losses. Public Private Partnership is a new dimension to achieve public investment
taking into account the current
unfavorable economic conditions
both domestically and internationally, currently being one of the
most appropriate formulas and
methods of attracting private
capital involvement in these projects and surely will be a pivotal
element in the following period
when they may have several advantages if the objectives of all
parties involved are met within
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the partnership, producing positive effects on employment and
local development.
For the private sector, PPPs
may target several dimensions,
including: providing additional
capital and better identification
of needs, optimal use of the resources, added value to the consumer and the general public, but,
however, these types projects
are complex in terms of design
and implementation, and if they
are properly managed in the public interest, present and future,
they can bring immense benefits.
So far, their use is quite limited
and very few EU countries have
experience in their implementation. Given the diversity of the
collaboration between the public
and the private sector, it should
not be given a standard definition of public‑private partnership
concept. There are different perceptions in this regard, by experiences in nature that exist in
different countries, especially
in Europe, as there are different
systems of administrative and
public services (decentralized‑ 
centralized ‑  deconcentrated),
and a variety of political culture, community and religious.
Based on these considerations,
the definition of public private partnership can start either
from an approach “centralized”,
“decentralized” or “mixed” or
“integrated” taking into account
the model of the organization of
public administration and the
nature of a project to be implemented. European countries indicates that there can not be a
standard system of partnership,
even if it takes the Anglo‑Saxon
features according to two major
objectives: a) employment and
b) to ensure local development ,
economic and social cohesion.
Taking into account these
aspects, the public private partnership represents:
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● “Agreement between the
public and the private sectors to develop a project or
to provide a service, which
is traditionally provided
by the public sector[1]”;
● An Arrangement‑contract
(“arrangement”) between
a public authority (“State
Authority”) and a person
to design, build an asset,
together with the operation of services related to
the operation of that asset, either to transfer an
interest or parts of the interest on a asset to a private person[2] (Irish Act
of 2002 on public‑private
arragements : Public Private Partnership Act Arragements 2002);
● “The takeover by the private sector of the public sector activities in any form
(partnership or buying of
the shares)”, use of “Private Finance Initiative” or
other arrangements, such
as the construction of “necessary
infrastructure”,
including sale of the public
services or other forms of
partnership (UK ‑ “Public
Private partnership ‑  the
Government Approach”,
2000).
● Medium and long‑term relationship between the public and the private sector,
which involves sharing
risks and earnings and
using of the multi‑sector
features, expertise and finances in order to provide
a service[3];
[1]
Guidelines for successful pub‑
lic‑private
partnerships,
European
Commission , General Regional Policy
Directorate, Bruxelles, 2003, page 16
[2]
Public Private Partnership Arra‑
gements Act, 2002, Paragraph 3.(1).
[3]
Review of Opportunies for Public
Private Partnerships in Northern Ire‑
land, The Office of the First Minister
and Deputy First Minister
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● The Methodological Norms
for applying of the Law no.
178/2010 on public‑priva‑
te partnership define the
concept of partnership as
“an economic mechanism
of association of two partners, the public authority
and the private investors
to achieve through the public‑private partnership
project, a public good or
public service, as defined
in art. 4 points. a) and c)
of Law No 178/2010 re‑
garding the public‑private
partnership.
Regarding the PPP models,
although there is no generally
accepted model of case law or
doctrine, the term PPP is very
flexible and supports different
contractual types, all are believed to be correct, as long as the
competition between economic
operators is respected, the equal
treatment and non‑discrimination, the transparency and the
integrity of public procurement
process also and ensure efficient
use of public funds through the
application of the procedures for
the awarding, in the international practice were highlighted
five frequently used contract
models:
● DBO ‑ design‑construction‑operation: a contract between contracting
authorities and the economic operator, in which the
design (from the technical
design phase), construction and operation are
transferred to the economic operator for a reasonable period of time;
● DBFO ‑ Design‑build‑finance‑operation:
the
most complex contractual relationship made
between the contracting
authorities and the economic operator, in which
the economic operator will
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undertake the task regarding the design, construction, operation and obtaining, in whole or partially, the necessary financial
resources to achieve these
goals, for a certain period
of time.
● BOT ‑ build‑operation‑transfer: a contract
between the contracting
authorities and the economic operator, in which the
economic operator assumes the construction, operation and maintenance of
a public good for a certain
period of time.
● ROC ‑ construction‑operation‑renewal: a contract between contracting
authorities and economic
operators, the latter assumes the financing, construction and operation
costs, maintenance and
renewal of public good reasonable period agreed in
the contract,
● ROT
‑
rehabilitation‑operation‑transfer:
a contract between contracting authorities and te
economic operator, the public good already created
is transferred to the latter
in its condition. The investor finances, rehabilitates,
operates and maintains
the public good for a reasonable period of time.
Structural Funds support
PPP programs which is a vital
aspect in the current financial
situation. Structural Funds for
the 2007‑2013 period support
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PPPs in Member States through
three EU initiatives:
1. JASPERS
initiative
(Joint Assistance to Support Projects in European
Regions) promotes PPP
infrastructure projects in
the twelve new Member
States;
2. JESSICA initiative (Joint
European Support for
Sustainable Investment
in City Areas) promotes
sustainable investment in
urban PPP partnerships;
3. JEREMIE
initiative
(Joint European Resources for Micro to Medium
Enterprises) supports the
creation of new business
and will improve access to
finance the enterprises.
European experience shows
that PPP projects can be implemented in a variety of sectors:
transport (highways, airports,
ports, railways, urban transport), water and wastewater,
solid waste, heating, health
(hospitals), education, defense,
government buildings, national security (prisons), tourism,
etc. The european market for
PPP projects, referring to number of different sectors, for the
first half of the year 2011, is as
follows:
– Education – 29,8%
– General Public Services
– 21,3%
– Public order and Safety
– 14,9%
– Transport 12,8%
– Healthcare – 10,6%
– Environment – 10, 6%
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For the next period, the Romanian Government has established a list of 18 public investment projects that will be
proposed for implementation
through public‑private partnership (PPP), most of which regarding infrastructure segment. As
a comparison, Romania could be
placed on an extremely promising position, according to the
internal and external business
environment. What certainly
helps to develop these type of
programs, is the initiative to
build a database of PPP projects
at local and central levels, and
the analysis of the success and
failure of the other states in the
implementation of PPPs can
bring added quality performance, and the particularly the use
of European funds can cover the
private sector’s finance.
References:
Institute for Public Policy, Bu‑
charest‑ A public‑private
partnership solution for a
better management of local
communities in Romania,
practical guide for the county,
april 2004;
Law no. 178/2010 regarding the
public‑private partnership;
Decision no.1239 on appro‑
ving Methodological Norms
for the application of public
private partnership Law
no.178/2010
www.sgg.ro;
www.eib/org/epec.com. q
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Economia socială – o provocare
Iosefina Cristina Loghin
PROGENIES

T

răim într‑un spaţiu care ne provoacă mereu spre o nouă dezvoltare. Trăim
vremuri de perpetuă schimbare care ne solicită până la extrem şi care
ne îndeamnă spre performanţă sau spre neprofesionalism. Fie că ţinem
pasul sau nu cu rapiditatea extremă a schimbărilor din tehnică, artă, ştiinţă
sau comunicare trebuie să ne adaptăm noilor condiţii de viaţă impuse de aceste
schimbări.
O astfel de provocare a revenit în atenţia noastră fiind mereu o temă de
actualitate în cercurile de specialitate: economia socială.
Dar ce este economia socială în contextul unei situaţii de criză în expansiune
pe piaţa muncii? Cum se materializează preocuparea de a reduce şomajul şi de
a asigura de locuri de muncă în ţările Uniunii Europene? Încă din 2000, prin
Strategia de la Lisabona se solicita ca să se identifice şi ca să se aplice o serie de
măsuri active pe piaţa muncii, însă cum se regăsesc aceste principii transpuse în
practică?

Din antichitate, au existat
anumite forme de viaţă asociativă care s‑au supus însă unor
reguli stricte şi unei atente supravegheri (ordinele monahale,
bresle etc.) care au evoluat şi s‑au
transformat în timp astfel încât se
consideră că ele au dus la apariţia
conceptului de economie socială în
1830, când Charles Dunoyer a folosit pentru prima oară sintagma
„Economie Socială” pentru a crea
un alt mod de a face economie
politică, acordând atenţie problemelor sociale uriaşe derivate din
revoluţia industrială.
La sfârşitul secolului al
XX‑lea, conceptul este reorientat către o idee mai apropiată de
conţinutul ei de astăzi: ES devine un domeniu de activitate economică (cuprinzând cooperative,
societăţi mutuale şi asociaţii) şi
o parte a ştiinţelor economice.
Deşi la nivel european nu
există o definiţie unanim acceptată a conceptului de ES[1],
[1]
Raportul întocmit pentru CESE
de către CIRIEC, DI CESE 96/2007,
secţiunea 12, pag. 27

există totuşi o viziune comună
asupra valorilor împărtăşite, a
principalelor forme de organizare şi a sectoarelor preponderente
de activitate şi a practicilor precum voluntariatul, democraţia,
nonprofitul individual, dezvoltarea profesională a membrilor
şi completa autonomie faţă de
controlul statului.
Pentru înţelegerea corectă
a conceptului ES, este absolut
necesară stabilirea raportului
dintre acesta şi anumite concepte înrudite, des întâlnite la nivel
european în discuţiile despre
ES, şi anume al treilea sector,
organizaţii nonprofit, incluziune activă şi ocuparea forţei de
muncă.
Conceptul de al treilea sector
se referă la ansamblul activităţilor care prezintă o serie de puncte comune precum: prioritatea
acordată indivizilor şi nevoilor
lor, adeziunea prin voluntariat,
promovarea valorilor specifice
precum solidaritatea şi luarea
deciziilor în mod democratic.

O altă viziune de inspiraţie
anglo‑saxonă, asupra acestui
termen îl asimilează cu organizaţiile private, autonome, care
îşi sprijină beneficiarii prin activităţi specifice, fără a proceda
însă la redistribuirea resurselor
către aceştia. Beneficiile obţinute sunt reinvestite, adeziunea la
structurile respective este voluntară, iar activităţile benevole
joacă un rol foarte important.
La rândul său, sectorul nonprofit este un termen care nu
are o definiţie unanim acceptată, care a fost în 1990 definit de
Universitatea Johns Hopkins ca
fiind constituit din organizaţii
cu următoarele caracteristici:
organizaţii ce nu pot distribui
profitul membrilor sau administratorilor lor, implică participare voluntară, sunt formale
(au structură de organizare),
private (distincte de structurile
publice), independente (în sensul că au propriile norme şi mecanisme de decizie).
Structurile nonprofit sunt entităţi legale (persoane juridice)
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sau sociale create cu scopul de
a produce bunuri sau servicii,
al căror statut nu le permite să
fie o sursă de venituri, de profit
sau să genereze alte câştiguri
financiare pentru structurile
stabilite.
Incluziunea activă, înscrisă în Strategia Europeană privind Ocuparea Forţei de Muncă
(SEOFM) lansată şi intrată în
vigoare în 1997, reprezintă un
concept strâns legat de asigurarea accesului nediscriminatoriu
pe piaţa muncii şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de
muncă, prin implementarea de
programe naţionale de pregătire vocaţională,[2] realizate printr‑un efort comun de coordonare
a priorităţilor naţionale din domeniul ocupării forţei de muncă
pentru atingerea obiectivelor
sociale comune europene în contextul implementării metodei
deschise de coordonare.
Orientată iniţial spre scăderea şomajului, SEOFM a urmărit odată cu lansarea Strategiei
de la Lisabona (2000), o ocupare deplină a forţei de muncă în
atingerea dezideratului ca UE
să devină cea mai competitivă şi
mai dinamică economie bazată
pe cunoaştere, creştere economică durabilă, cu locuri de muncă
diversificate conducând la o coeziune socială mai ridicată.
Principiile Strategiei de la
Lisabona reînnoite au fundamentat elaborarea Strategiei de
Incluziune Activă (2008) bazată
pe: acordarea unui venit minim
adecvat, pieţe ale muncii bazate
pe inserţie şi acces la servicii de
calitate. Statelor membre li s‑a
recomandat să integreze aceste
principii în strategii naţionale
de incluziune activă a tuturor
[2]
art. 136, art 137 litera h şi art
150 Versiuni consolidate ale Tratatului Uniunii Europene şi a Tratatului
de constituire a Comunităţii Europene,
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C
321 E / 113, 29.12.2006
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celor apţi să muncească ştiind
că măsurile de incluziune activă pot fi implementate cu succes
atunci când includ toţi actorii
relevanţi de la nivel local, regional, naţional şi european: reprezentanţi ai autorităţilor publice,
organizaţii private, parteneri
sociali (patronate şi sindicate),
organizaţii neguvernamentale,
furnizori de servicii sociale şi
cetăţeni.[3]
Conceptul de Economie Socială (ES) este definit fie prin
formele specifice, fie prin principiile promovate şi include acele
organizaţii ale comunităţii (organizaţii non‑profit, organizaţii
de voluntari, sau grupuri de iniţiativă) care se localizează între
sectorul public (autorităţi publice, etc) şi sectorul privat (companii, etc), uneori definit şi ca al
treilea sector.
Raportul de cercetare privind
economia socială în România
din perspectivă europeană comparată, elaborat de Ministerul
Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale în 2011 arată că: înţelesul
termenului de „al treilea sector”
este împărţit între două curente
internaţionale: primul de provenienţă americană şi al doilea, de
origine franceză.
Cel de al treilea sector include
organizaţii nonprofit cum sunt
asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile care prezintă următoarele caracteristici: nu vizează un profit
financiar pentru persoanele care
activează în cadrul acestor forme, deşi pot avea salariaţi şi pot
desfăşura anumite activităţi al
căror profit să fie împărţit membrilor săi, se bazează pe participarea voluntară, sunt formal
constituite, sunt independente
de autorităţile publice şi participă la soluţionarea problemelor
[3]
Ministerul Muncii Familiei şi
Protecţiei Sociale (2011); Raportul de
cercetare privind economia socială în
România din perspectivă europeană
comparată
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sociale.[4] Profitul se împarte
mai degrabă între membrii, spre
deosebire de profitul dictat de
numărul de acţiuni deţinute de
fiecare acţionar, cum este cazul
societăţilor comerciale.
Abordarea americană a devenit modelul internaţional
dominant prin definiţia sectorului nonprofit sau al „celui
de‑al treilea sector”. „Abordarea
europeană este mai analitică
şi accentuează dezvoltarea ES,
modul de generare şi dezvoltare
a diferitelor structuri, modul
de acţiune şi de transformare
de‑a lungul timpului���������
, concepţie adoptată şi de instituţiile
UE. Criteriul de diferenţiere a
organizaţiilor celui de‑al treilea
sector faţă de alte organizaţii
productive se referă la limitele
de redistribuire a profitului.
În 2007, Comisia Europeană
(CE) a propus termenul de „al
treilea sistem” pentru includerea organizaţiilor care stabilesc o limită de distribuire a
profitului. ”[5]
ES a devenit din ce în ce mai
vizibilă promovând o alternativă economică bazată pe un set
de valori şi principii socio‑economice diferite atât de economia
de piaţă cât şi de statul bunăstării universale. Astfel, entităţile juridice active în economia
socială sunt legate mai ales de
revigorarea economică şi socială a unei comunităţi decât de
[4]
García S., Durán P., Salazar S.,
and Ventura A. (2005): ‘The limits of
convergence between third sector models in the European Union. An analysis
of the legal framework for volunteering
in the Mediterranean third sector (Italy,
Spain and Portugal)’, în Concepts of
the third‑sector: The European debate.
Civil society, Voluntary Organizations,
Social and Solidarity‑Based Economy
(First European Conference of ISTR
and EMES), Paris: IRESCO/CNRS.
[5]
Ministerul Muncii Familiei şi
Protecţiei Sociale (2011); Raportul de
cercetare privind economia socială în
România din perspectivă europeană
comparată
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propriul succes al organizaţiei,[6]
acţionând în baza următoarelor „principii definite în Carta
principiilor Economiei Sociale
(2002)[7]:
● prioritatea acordată individului şi obiectivelor sociale faţă de capital;
● asocierea voluntară şi deschisă;
● controlul democratic al
membrilor (nu se referă la
fundaţii, deoarece acestea
nu au membri);
● combinarea
intereselor
membrilor/ utilizatorilor
şi/sau a interesului general;
● apărarea şi aplicarea principiului eticii, solidarităţii
şi responsabilităţii;
● gestiunea autonomă şi independenţa faţă de autorităţile publice;
● majoritatea excedentelor
‑  utilizate pentru atingerea unor obiective de dezvoltare durabilă şi pentru
prestarea unor servicii de
interes pentru membri
sau de interes general”[8]
Raportul de cercetare privind
economia socială în România
din perspectivă europeană comparată elaborat de Ministerul
Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale (2011) arată că în conformitate cu Carta principiilor ES,
„ES cuprinde două sub‑sectoare: cel comercial (de afaceri) şi
cel necomercial, iar obiectivele
sunt: ocuparea forţei de muncă,
dezvoltarea serviciilor sociale şi
[6]
 ����������������������������
Dumfries and Galloway Community. Disponibil la: http://www.dgcommunity.net/dgcommunity/
miniweb.
aspx?id=203
[7]
Déclaration finale commune
des organisations européennes de
l´Économie Sociale, CEP‑CMAF, 20 iunie 2002
[8]
Ministerul Muncii Familiei şi
Protecţiei Sociale (2011); Raportul de
cercetare privind economia socială în
România din perspectivă europeană
comparată
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SOCIETATE
consolidarea coeziunii sociale.
ES se încadrează în orientările
majore ale politicii publice: atât
politici sociale de incluziune
socială şi de inserţie pe piaţa
forţei de muncă, cât şi politici de
dezvoltare locală şi creare de locuri de muncă.”
ES poate funcţiona sub diferite forme de organizare: organizaţii voluntare (uneori ataşate unui cult religios şi care
furnizează servicii), grupuri de
întrajutorare ale cetăţenilor
(abordează noi moduri de muncă şi integrare socială în funcţie
de disponibilitatea resurselor
locale), structuri publice sociale (incubatoare), organizaţii
cooperatiste (întreprinderi ale
comunităţii care promovează
în comunitate interese specifice
anumitor grupuri), noi forme de
organizaţii non‑profit (implicate
în furnizarea serviciilor publice
şi care desfăşoară activităţi comerciale care să susţină financiar serviciile oferite), fundaţii
de caritate, asociaţii şi fundaţii
(care deţin entităţi comerciale al
căror scop este să contribuie la a
mări veniturile pentru beneficii
publice).[9]
De‑a lungul anilor, ES şi‑a
consolidat poziţia de formă alternativă de dezvoltare economică echitabilă, responsabilă şi
democratică. ES oferă practic
o variantă pentru dezvoltarea
de afaceri, bazată pe principiile
echităţii, responsabilităţii sociale şi transparenţei, prin care
se încurajează participarea la
procesul de luare a deciziilor a
tuturor actorilor relevanţi (grupuri vulnerabile, ca, de exemplu,
persoane apte de muncă şi care
beneficiază de prestaţii de asistenţă socială, persoane aflate in
[9]
„Social Entreprise: a new model
for poverty reduction and employment
generation – an examination of the
concept and practice in Europe and the
Commonwealth of Independent States”,
EMES, 2008, p. 33
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şomaj; autorităţi locale; organizaţii neguvernamentale etc.).
Astfel pentru a avea un mic
tablou a ceea ce însemna ES în
2005 la nivelul celor 25 de state
membre, observăm că ES asigura echivalentul a 4% din produsul intern brut (PIB) şi implica
peste 11 milioane de persoane,
reprezentând 6,7% din totalul
forţei de muncă angajate la acel
moment.[10] În 2011, ES deţinea
o pondere de 8% din PIB în cadrul economiilor naţionale ale
statelor membre, implicând 10%
din totalul forţei de muncă.[11]
În ultima perioadă, ES a devenit un punct tot mai important pe agendele guvernamentale europene, în special datorită
capacităţii sale de a oferi soluţii
de durată problemelor sociale
complexe. În contextul actualei
crize globale, ES pare să reprezinte una dintre soluţiile viabile cu un potenţial semnificativ
pentru crearea şi asigurarea de
locuri de muncă decente pentru
toate categoriile de vârstă iar
principala provocare care trebuie învinsă în acest concept este
depăşirea „invizibilităţii sale instituţionale”. q

[10]
„The Social Economy in the European Union, summary of the report
drawn up for the European Economic
and Social Committee”, International
Centre of Research and Information
on the Public, Social and Cooperative
Economy (CIRIEC), p. 7, p. 25
[11]
http://ec.europa.eu/enterprise/
policies/sme/promoting‑entrepreneurship/social‑economy

Mulţumim sponsorilor noştri:

1/2012

