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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 responsabilităţii 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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Economia în educaţie
Iosefina Cristina Loghin
PROGENIES[1]

A

ny economy that creates value and is continuously developing based on
quality education. Education is found among well‑educated people that
promote economic development. Functioning of the market is significantly
influenced by the educational level of the workforce and the current assessment
system is essential. Although harmonization of policies and labor law requirements
/ international standards and EU was achieved largely stringent labor market
problems remain. The analysis positive and negative results in the period 2000 ‑
2010 should define strategic priorities and the means by which they can achieve
in the next decade.
Key words: economy, education, strategy, employment

[1]

Educaţia din România, ca
„shaorma cu de toate”?[2] Am
zâmbit amar citind acest articol al dlui. Berteanu care m‑a
determinat să fac o rememorare a unor aspecte care privesc
deopotrivă educaţia – ocuparea – economia ultimilor ani în
România.
An de an ne uităm cu mirare şi neputinţă la rezultatele pe
care absolvenţii de liceu le obţin
la examenele de Bacalaureat.
Apoi ne uităm cu uimire încă o
dată la statisticile despre numărul absolvenţilor de instituţii
de învăţământ superior în care
procentele celor care nu au un
loc de muncă cresc într‑un ritm
[1]
Mag. Ing. Iosefina Cristina
Loghin, Bucureşti, Preşedinte PROGENIES, office@progenies.org
�������������������������������
„Modul
����������������������������
în care ne educăm copiii şi adolescenţii astăzi este anacronic. Sistemul de educaţie din România
este ca shaorma cu de toate. Aşa cum
shaorma creşte colesterolul rău şi ne
obturează arterele, aşa şi educaţia românească distruge spiritul şi capacitatea de a visa pe care o au copiii.” (Dan
Berteanu ‑ Educaţia din România, ca
„shaorma cu de toate”) http://www.cariereonline.ro/articol/educatia‑din‑romania‑ca‑„shaorma‑cu‑de‑toate”

alarmant. O cercetare actuală,
publicată de Banca Mondială,
arăta că „aproximativ un sfert
dintre angajaţii fără forme legale din România au studii superioare, iar o parte importantă dintre cei care lucrează „la negru”
efectuează muncă calificată sau
„la birou”, situaţie care contrazice trendurile europene”[3]. Şi
toate acestea într‑o ţară în care
e nevoie de creştere economică,
de producţie şi de export.
Cele mai multe dezbateri publice legate de sistemul educaţiei din România se concentrează
pe sondarea opiniei publice pentru a verifica percepţia maselor
asupra necesităţii de a fi sau de
a nu fi o clasă intermediară între grădiniţă şi nivelul primar,
ori în a ne exprima opinia asupra unui sistem cu examene de
bacalaureat profesional sau general. Astfel, continuăm generarea unui sistem educaţional
care pare să fie asemenea unui
[3]
http://www.mediafax.ro/social/munca-la-negru-cati-dintre-angajatii-fara-forme-legale-din-romania-au-studii-superioare-10053321

om invizibil, pentru marea majoritate a semenilor, arătându‑şi
forma doar când este bandajat
conţinutul.
Poate că este timpul ca analiştii economici să apară mult
mai vocali prin intermediul mijloacelor de comunicare, pentru
a trage un semnal de alarmă
celor care scriu strategii de guvernare sau planuri strategice
menite să reformeze sistemele
economice şi politice, pentru a fi
aliniate cerinţelor Uniunii Europene, pentru a se conforma
cu angajamentele asumate prin
tratate internaţionale. Nu mai
este permis să elaborăm strategii unilaterale, sectoriale, lipsite
de indicatori măsurabili, lipsite
de prevederea surselor stabile
de finanţare, politizate. Aceste
strategii trebuie să aibă o abordare unitară, de ansamblu şi cu
o perspectivă stabilă de dezvoltare pentru minim 10 ani.
Orice economie care crează
valoare şi care se dezvoltă continuu se bazează pe o educaţie
de calitate care se regăseşte în
rândul oamenilor bine educaţi
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care promovează dezvoltarea
economică. Funcţionarea pieţei
este influenţată semnificativ de
nivelul educaţional al forţei de
muncă iar evaluarea actualului
sistem devine esenţială în condiţiile schimbărilor intervenite
în cererea de muncă şi structura
ocupaţională la nivel naţional şi
global.
Ca Stat Membru al Uniunii
Europene (UE) prin adoptarea
tratatului UE, România lucrează cu instrumente noi (din 2010):
o Comisie Europeană şi un Parlament European înnoit, având
un impact al crizei financiare
şi economice care are influenţă
asupra ratei de ocupare şi asupra domeniilor sociale (v. Planul
de Redresare Economică). Strategia post Lisabona (EU 2020)[4]
propune realizarea unor acţiuni
comune la nivel comunitar care
să conducă la creşterea ocupării
pe piaţa muncii, a productivităţii şi a coeziunii economice, sociale şi teritoriale prin următoarele cinci obiective principale:
Ø Creşterea ratei de ocupare a forţei de muncă pentru populaţia cu vârsta
cuprinsă între 20 şi 64 de
ani de la 69%, cât este în
prezent, la cel puţin 75%.
Ø Atingerea obiectivului de
a investi în cercetare şi
dezvoltare (C‑D) 3% din
PIB, în special prin asigurarea unor condiţii mai
favorabile pentru investiţii ale sectorului privat în
C‑D, şi stabilirea unui nou
indicator pentru inovare.
Ø Reducerea emisiilor de
gaze cu efect de seră cu
cel puţin 20% faţă de nivelurile din 1990 sau cu
30% dacă există condiţii
favorabile în acest sens,
[4]
Comunicarea Comisiei ‑ EURO‑
PA 2020. O strategie europeană pen‑
tru o creştere inteligentă, ecologică şi
favorabilă incluziunii, COM(2010) 2020
final, Bruxelles, 2010.
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creşterea cu 20% a ponderii energiilor regenerabile
în consumul nostru final
de energie şi creşterea cu
20% a eficienţei energetice.
Ø Reducerea ratei abandonului şcolar timpuriu de la
15%, cât este în prezent, la
10% şi creşterea procentului de populaţie cu vârsta
cuprinsă între 30 şi 34 de
ani cu studii postuniversitare de la 31% la cel puţin
40%.
Ø Reducerea numărului cetăţenilor europeni care
trăiesc sub pragul sărăciei
cu 25%, astfel încât 20 de
milioane de oameni să nu
mai trăiască în sărăcie.
Aşadar, Europa 2020 propune ca în centrul Strategiei pentru
creştere inteligentă, sustenabilă
şi incluzivă – să se situeze trei
priorităţi interconectate, care să
definească viziunea comunitară
asupra economiei sociale de piaţă pentru secolul XXI:
1. creştere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe
cunoaştere şi inovare;
2. creştere sustenabilă: promovarea unei economii mai ecologice şi mai competitive, care să
utilizeze mai eficient resursele;
3. creştere incluzivă: promovarea unei economii cu grad înalt de ocupare, care să genereze
coeziune socială şi teritorială.
Comisia Europeană propune
ca aceste obiective să fie transpuse de către Statele Membre în
obiective naţionale şi planuri de
acţiune specifice, având în vedere situaţia economică specifică
fiecărei ţări.[5]
Prin Comunicarea privind
Strategia pentru Europa 2020, Comisia Europeană, subliniază atât
rolurile cât şi responsabilităţile
[5]
Departamentul pentru Afaceri
Europene – Guvernului României – dezbatere publică realizată în 2010 cu privire la Comunicarea CE Europa 2020.
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Statelor Membre referitoare la
politicile de ocupare, la alinierea
şi armonizarea legislaţiei cât şi
a instituţiilor aferente cu cele similare celorlalte ţări europene.
Astfel, la nivel naţional, Statele
Membre vor trebui să:
Ø să dezvolte parteneriate
între mediul educaţiei/
formării şi cel al muncii,
în special prin implicarea
partenerilor sociali în planificarea ofertelor de educaţie şi formare;
Ø să asigure dobândirea
competenţelor necesare în
vederea continuării studiilor şi a integrării pe piaţa
muncii, precum şi recunoaşterea acestora pe tot
parcursul educaţiei generale, profesionale, superioare şi din viaţa adultă,
inclusiv în cadrul învăţării
nonformale şi informale;
Ø să impulsioneze punerea
în aplicare a Cadrului european al calificărilor, prin
instituirea unor cadre naţionale ale calificărilor;
Ø să promoveze şi să monitorizeze concretizarea eficace a rezultatelor dialogului social;
Ø să promoveze noi forme de
reconciliere a vieţii profesionale cu cea privată şi
politici de îmbătrânire activă şi să sporească egalitatea de şanse între femei
şi bărbaţi;
Ø să analizeze şi să monitorizeze în mod regulat eficienţa sistemelor fiscale şi
de asigurări sociale pentru
a asigura rentabilitatea
muncii, acordând o atenţie
specială persoanelor cu un
nivel scăzut de calificare şi
eliminând în acelaşi timp
măsurile care descurajează desfăşurarea de activităţi independente;
Ø să pună în aplicare măsuri
naţionale de flexicuritate,
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astfel cum s-a convenit în
cadrul Consiliului European, să reducă segmentarea pieţei muncii şi să faciliteze tranziţiile şi reconcilierea vieţii profesionale cu
viaţa privată. (EU2020).
România este o ţară europeană a cărei piaţă a forţei de
muncă este reglementată de un
sistem instituţional modern,
care promovează politici publice
care au devenit în timp tot mai
apropiate de cele ale Statelor
Membre ale Uniunii Europene.

Deşi armonizarea politicilor şi
a legislaţiei muncii cu solicitările/standardele internaţionale
şi cele ale Uniunii Europene s‑a
realizat în mare măsură, problemele stringente ale pieţei muncii rămân de actualitate.
Să ne reamintim obiectivele
României stabilite în contextul Strategiei Europa 2020 aşa
cum s‑au regăsit ele raportate
în “Documentul de lucru al serviciilor Comisiei – Evaluarea
Programului Naţional de Reformă (PNR) şi a Programului de

Obiectivele Europa 2020
Investiţii în cercetare‑dezvoltare
(% din PIB)
Ocuparea forţei de muncă %
Părăsirea timpurie a şcolii %
Nivelul de educaţie terţiară %
Reducerea numărului de persoane aflate
în situaţii de sărăcie sau excluziune; sau
aflate în risc de sărăcie sau excluziune
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Convergenţă din 2011 pentru
România, SEC (2011) 731 final,
Bruxelles, 2011 care însoţeşte
documentul de recomandare:
Recomandarea Consiliului privind PNR din 2011 al României
de emitere a unui aviz al Consiliului pentru Programul de Convergenţă actualizat al României pentru perioada 2011‑2014,
SEC (2011) 825 final, Bruxelles,
2011.”

Situaţia actuală din
România[6]

Obiectivele României
în contextul Strategiei
Europa 2020 în PNR

0,48%

2%

63,5%
16,3%
16%
9,1 milioane de persoane
aflate în situaţie de risc de
sărăcie sau excluziune

70%
11,3%
26,7%
Reducerea cu 580 000 a
numărului de persoane
aflate în risc de sărăcie

3,9 miloane de persoane
aflate în risc de sărăcie
Eficienţă energetică, reducerea consumului de energie în Mtep[7]
Reducerea emisiei de gaze cu efect de
seră (din surse care nu sunt acoperite de
schema de comercializare a emisiilor)
Surse regenerabile de energie
(% din consumul total de energie)
[6][7][8][9]

[6]

Eurostat.
Mtep = milioane de tone echivalent petrol.
[8]
Această cantitate corespunde evoluţiei din perioada 2005-2008 a emisiilor care nu sunt acoperite de schema UE
de comercializare a emisiilor. Dat fiind
că între 2005 şi 2008 sfera de aplicare
a schemei de comercializare a emisiilor
a evoluat, aceste emisii sunt estimate
pe baza principalelor categorii de surse
ale UNFCCC (spre deosebire de difereţa
dintre emisiile verificate de EU ETS).
[9]
Ţinta de limitare a emisiilor naţionale definită în Decizia 2009/406/CE
(decizia privind partajarea eforturilor)
[7]

Reducerea consumului de
energie cu 10 Mtep
+ 1%[8]

+ 19%[9]

20% (2008)

24%

România s‑a aliniat la Strategia Europeană pentru Ocupare (SEO), revizuită, instrumentul esenţial de coordonare
a priorităţilor din domeniul
politicilor de ocupare la nivelul
Uniunii Europene, în acest context fiind elaborate cele două

Planuri Naţionale de Acţiune
pentru Ocuparea Forţei de Mun‑
că (PNAO) 2002 – 2003, 2004 –
2005 şi o Strategie Naţională de
Ocupare 2004 – 2010.[10] Trebuie
menţionat aici că Strategia Naţională de Ocupare 2004 ‑ 2010,
este unul dintre cel mai trans-

se referă la emisiile care nu sunt acoperite de schema UE de comercializare a
emisiilor. Această ţintă este exprimată
ca scădere minimă relativă (dacă este
negativă) sau creştere maximă relativă
(dacă este pozitivă) faţă de nivelurile
din 2005.

[10]
Hotărârea Guvernului nr.
759/2002, Planul naţional de ocupare
2002‑2003; Hotărârea Guvernului nr.
588/2004, Planul naţional de ocupare
2004‑2005; Hotărârea Guvernului nr
1386/2004, Strategia naţională pentru
ocuparea forţei de muncă 2004‑2010.
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parente documente privind politicile de ocupare realizat la nivelul anilor 2003, care include
şi indicatorii de monitorizare ‑
evaluare alături de enumerarea
explicită a surselor de finanţare
pentru implementarea măsurilor din strategie.
Planul Naţional de Dezvolta‑
re a României 2007‑2013 (PND
sau PNDR)[11] pentru perioada
financiară 2007‑2013 reprezintă
documentul de planificare strategică şi programare financiară
multianuală, aprobat de guvern
şi elaborat într‑un parteneriat
larg, care orientează dezvoltarea socio‑economică a României
în conformitate cu Politica de
Coeziune a Uniunii Europene.
Strategia de dezvoltare a PND
2007‑2013 este o reflectare a nevoilor de dezvoltare a României,
în vederea reducerii cât mai rapide a decalajelor existente faţă de
UE. Strategia PNDR 2007‑2013
se axează atât pe orientările
strategice comunitare privind
coeziunea, cât şi pe priorităţile
Agendei Lisabona şi obiectivele
de la Göteborg. PNDR prevede
pentru perioada 2007‑2013 şase
priorităţi naţionale de dezvoltare dintre care cea referitoare
la ocupare este „Dezvoltarea
resurselor umane, promovarea
ocupării şi incluziunii sociale şi
întărirea capacităţii administrative.” Fundamentată pe doi
piloni principali: creşterea adaptabilităţii forţei de muncă la cerinţele pieţei şi combaterea activă a excluderii sociale, strategia
propune o serie de priorităţi care
să conveargă către: redresarea
sistemului de învăţământ
printr‑o concentrare deose‑
bită în zone şi pe grupuri so‑
ciale cu rate de participare
foarte scăzute şi prin investi‑
ţii în dezvoltarea resurselor
[11]
Acest plan a demarat în 2004 ca
urmare a continuării strategiei Planului
Naţional de Dezvoltare pentru perioada
de programare 2004–2006.
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umane, implementând stra‑
tegii de învăţare continuă,
pentru creşterea adaptabili‑
tăţii forţei de muncă. Se mai
prevăd şi dezvoltări de structuri
instituţionale adecvate (inclusiv
ONG‑uri), care să asigure un
management eficient, precum şi
consolidarea structurilor regionale şi locale pentru elaborarea
unor politici îndreptate către re‑
ducerea dezechilibrelor regionale
de pe piaţa muncii, care au drept
scop creşterea gradului de impli‑
care a partenerilor economici şi
sociali în elaborarea politicii de
sprijinire a ocupării.
Cadrul Strategic Naţional
de Referinţă 2007‑2013 (CSNR)
este documentul strategic de
referinţă pentru programarea
Fondurilor Structurale şi de
Coeziune în România elaborat
pe baza Planului Naţional de
Dezvoltare (PND) 2007‑2013.[12]
Scopul principal al CSNR este
de a consolida obiectivul strategic al politicilor economice, de
coeziune socială şi regională ale
României, precum şi de a stabili
legăturile potrivite şi corecte cu
politicile Comisiei Europene, în
vederea elaborării politicilor de
dezvoltare economică şi de crea‑
rea a noi locuri de muncă. CSNR
se implementează prin Programele Operationale.
Documentele politice şi in‑
strumentele financiare (fon‑
durile structurale) care vi‑
zează pregătirea pentru po‑
litica europeană de ocupare
a forţei de muncă fac referire
la învăţarea permanentă şi
au la bază PNAO, cuprins,
la rândul lui, în priorităţi‑
le naţionale de dezvoltare
pentru perioada 2007 ‑ 2013.
Măsurile pentru sprijinirea
[12]
Acest tip de document este elaborat de fiecare Stat Membru al UE,
conform noului acquis privind Politica
de Coeziune. Prin acest document se
explică modul în care vor fi implementate Instrumentele Structurale în România în perioada 2007‑2013.
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incluziunii sociale pentru gru‑
purile vulnerabile sunt cuprinse
în pilonul pentru resurse uma‑
ne, şi privesc: educaţia preşco‑
lară, educaţia cetăţenească
activă, prevenirea eşecului şi
abandonului şcolar, acorda‑
rea unei a doua şanse de şco‑
larizare a adulţilor, elimi‑
narea discriminării de gen,
sprijin pentru organizaţiile
societăţii civile etc., şi sunt
puternic conectate cu pro‑
blemele legate de angajarea
forţei de muncă, combaterea
discriminării şi a inegalită‑
ţilor pe piaţa muncii.
Programul Operaţional Sec‑
torial Dezvoltarea Resurselor
Umane (POS DRU) stabileşte
axele prioritare şi domeniile majore de intervenţie ale României
în domeniul resurselor umane,
în vederea implementării operaţiunilor indicative şi a asistenţei
financiare a Uniunii Europene,
prin Fondul Social European, în
cadrul Obiectivului 1 „Convergenţă”, pentru perioada de programare 2007 ‑ 2013.
Ø “Obiectivul general al POS
DRU este dezvoltarea
capitalului uman şi
creşterea competitivităţii pe piaţa muncii,
prin asigurarea egalităţii
de şanse pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii,
dezvoltarea unei pieţe a
muncii moderne, flexibile
şi incluzive, care să conducă, până în 2013, la o ocupare durabilă a 900 000
persoane.
Ø Obiectivele specifice ale
POS DRU sunt:
– creşterea nivelului de
educaţie şi formare profesională, prin
programe educaţionale
şi de formare profesională continuă specifice,
inclusiv pentru persoane aparţinând grupurilor‑ţintă (tineri, şomeri
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–

–

–

–

de lungă durată, lucrători cu nivel redus de
calificare, lucrători în
vârstă, persoane din
grupurile vulnerabile);
promovarea învăţării pe tot parcursul
vieţii şi asigurarea
calităţii şi relevanţei
pentru piaţa muncii,
prin dezvoltarea de sistem şi implementarea
de reforme, în domeniul
educaţiei şi sistemelor
de formare profesională;
dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne,
flexibile şi incluzive,
care să permită creşterea şanselor de ocupare/integrare durabilă
pe piaţa muncii tinerilor, persoanelor din
grupurile vulnerabile,
şi promovarea creării
de locuri de muncă;
creşterea adaptabilităţii lucrătorilor, întreprinderilor şi antreprenorilor;
promovarea spiritului
şi culturii antreprenoriale;

– îmbunătăţirea
accesului la ocupare şi a
participării
femeilor
pe piaţa muncii, reducerea discriminării pe
bază de gen;
– creşterea
incluziunii
sociale a categoriilor
vulnerabile.”[13]
Revenind acum la Strategia
Europa 2020 care ne propune
o creştere favorabilă incluziunii sociale vedem că aceasta se
poate realiza până în 2020 prin
crearea de locuri de muncă şi
noi competenţe[14] dar şi prin
combaterea sărăciei[15]; aceste
[13]
Stoica, C., Managementul
gestionării fondurilor structurale şi de
coeziune – suport de curs, Bucureşti,
2011.
[14]
Iniţiativa emblematică a Uniunii Europene „O agendă pentru noi
competenţe şi noi locuri de muncă”,
menită să modernizeze pieţele muncii
prin facilitarea mobilităţii forţei de
muncă şi dezvoltarea competenţelor
de‑a lungul întregii vieţi, în vederea
creşterii participării forţei de muncă şi
a unei mai mari concordanţe între oferta şi cererea de pe piaţa muncii.
[15]
Iniţiativa emblematică a Uniunii
Europene „O platformă europeană de
combatere a sărăciei”, menită să asigure
coeziunea socială şi teritorială, astfel încât avantajele creşterii şi ale creării de
locuri de muncă să fie accesibile pe scară
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deziderate regăsindu‑se şi în actualul Program de Guvernare.
Toate aceste documente strategice care au fost elaborate sunt
elemente care ar trebui sa fie la
baza discuţiilor analitice de la
care să se pornească în definirea
reformelor din educaţie – economie – politici ocupaţionale. Analiza rezultatelor pozitive sau negative din perioada 2000 – 2010
din aceste sectoare ar trebui să
definească priorităţile strategice
şi mijloacele prin care acestea se
pot realiza în decada viitoare.
Pornind de la Platon, care
considera educaţia drept cel mai
frumos dar pe care‑l poate dobândi omul, şi de la Socrate care
sublinia funcţia socială a educaţiei prin faptul că succesul individual nu este cel mai important
lucru prin comparaţie cu modul
în care ideile fiecăruia sunt diseminate şi modalitatea prin care
aceste idei pot schimba societatea, reiterăm importanţa fundamentală a educaţiei pentru evoluţia societăţii. q

largă, iar cei care trebuie să facă faţă
sărăciei şi excluziunii sociale să aibă posibilitatea de a avea o viaţă demnă şi de
a avea un rol activ în societate.
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Educaţia, precept al unei
dezvoltări sustenabile
Conf. univ. dr. Cristina Bălăceanu

H

uman development relates elements of human economic elements that
people’s needs are met. Development becomes the process by which society
fails to satisfy the basic elements and create the premises for personal
development, consciousness of self and community issues such as poverty, disease,
environment, religion, morality, education, culture.
Key words: development, education, sustainable development, human development

Este cunoscut din cele mai
vechi timpuri că oamenii cu carte pot schimba viaţa lor şi a celor
din jur, pot influenţa demersuri
în societate, pot conduce comunităţi. O educaţie aleasă este
tot ceea ce îşi doreşte un părinte
pentru copilul său, un profesor
pentru elevul său, un interlocutor de la partenerul său de dialog. De ce importă atât de mult
educaţia?
Pentru a evidenţia valanţele
educaţiei, ar trebui să stabilim
ce înseamnă educaţie, care sunt
factorii care o favorizează şi ce
efecte produce ea asupra individului şi societăţii.
Educaţia este, potrivit lui
Brigham Young, puterea de a
gândi limpede, puterea de a acţiona bine în lucrarea lumii, puterea de a aprecia viaţa. Astfel
că educaţia se formează într‑un
anumit context economico‑social, este desăvârşită o dată cu
conştientizarea rolului său în
formare fiecăruia dintre noi şi
presupune acumularea de idei
şi cunoştinţe care pot fi folosite
în creionarea unui portret moral
al individului în societate.
Educaţia presupune coroborarea dintre numeroşi factori
care facilitează, într‑o măsură

mai mare sau mai mică, un proces instructiv‑educativ al unei
persoane sau societăţi. Se poate
spune că educaţia este primită şi împărtăşită de timpuriu,
încă din familie, şcoală, biserică. Însă bazele educaţiei se formează prin conştientizarea importanţei şi rolului său de către
individ.
Astfel, factorii care favorizează educaţia sunt:
• factori ereditari, zestrea
genetică pe care o are fiecare dintre noi, determinantă în formarea caracterului;
• factori sociali; contextul
social determină într‑o
mare măsură educaţia,
în special în forma de manifestare a acesteia, prin
raportarea la norme şi valori promovate de societate care pot fi considerate
exemple de bună practică,
sau din contră, pot crea o
reacţie de respingere care
izolează individul;
• factori instituţionali, modelează societatea prin
măsuri şi orientări de politică social‑economică la nivelul unei societăţi; aceşti
factori au o contribuţie

majoră întrcât influenţează formarea veniturilor în
societate şi, implicit, facilitarea bunei funcţionări a
instituţiilor unei societăţi;
• factori economici, asigură
alocarea resurselor în societate şi, pe baza acestui
proces, formarea veniturilor la dispoziţia societăţii,
prin procesele de distribuire şi redistribuire. Este
necesară susţinerea financiară a educaţie în vederea acoperirii costurilor,
motivării individului spre
perfecţionare, efectul fiind
perceptibil atât în planul
cercetării, cât şi în planul
eficacităţii, în special pe
pieţe specifice ale muncii.
Este îndeobşte recunoscut că
efectele educaţiei sunt benefice,
atât pentru individ, cât şi pentru societate, printre care putem
identifica:
– conferirea încrederii şi a
respectului de sine, a motivaţiei pentru viaţă;
– rolul formator pentru familie şi societate;
– obiectiv pentru elaborarea politicilor educaţionale, a celor sociale şi de
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dezvoltare la nivelul unei
societăţi;
– fundament pentru societate în general, educaţia
fiind piatra turnantă pentru dezvoltarea unei societăţi.
În cadrul unei societăţi,
educaţia este perceptibilă la
nivelul:
• individului, prin raportarea acestuia la un set de
norme şi valori care îi modelează atitudinea faţă de
sine şi faţă de semeni;
• familiei, prin statuarea
unor reguli de conduită
membrilor ceea ce le conferă moralitate şi o atitudine corectă faţă de societate;
• comunităţii, prin respectarea regulilor de convieţuire, prin raportarea
propriilor fapte şi acţiuni
la nevoile comunităţii,
în sensul conştieintizării
aportului fiecăruia la viaţa comunităţii, fie şi prin
intermediul funcţiei de
impozitare.
Sustenabilitatea dezvoltarii
umane are în vedere punerea în
opera a acelor măsuri prin care
societatea generează bogăţie
care să susţină nu numai acoperirea nevoilor vitale ale oamenilor, ci şi încorporarea în măsurile
de creştere a nivelului de trai şi
a calităţii vieţii a acelor aspecte
noncomensurabile care ţin de libertăţile individuale, siguranţă,
onestitate, moralitate, egalitate
de şanse, respect, onoare.
Astfel, prin dezvoltare umană se au în vedere:
• accentuarea dimenisunii
umane a politicilor de dezvoltare
• abordarea calitativă a politicilor de creştere economică pe considerentul
asigurării sustenabilităţii
dezvoltării, întăririi legăturilor de cauzalitate
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dintre creştere economică
şi dezvoltare umană
Scopul dezvoltării umane
este asumarea unui model logic, sistemic, al binomului dezvoltare sustenabilă‑ dezvoltare
umană care să pornească de la
următoarele aserţiuni:
ü capacitatea
individului
de a acţiona în mediul socio‑economic în funcţie de
propriile înzestrări, capabilităţi;
ü optimizarea acestora în
vederea creşterii venitului
personal;
ü rolul sistemului de guvernanţă în flexibilizarea
structurilor societale pentru promovarea noii paradigme a dezvoltării.
În esenţă, scopul oricărei
societăţi este dezvoltarea pe linia valorificării superioare a
resurselor, a acoperirii nevoilor
de trai, a satisfacerii stării de
beatitudine.
În mod normal, oamenii au
aşteptări în raport cu cele enunţate, mai mult de la o entitate
superfluă, numită în mod generic stat, decât de la ei însăşi, respectiv din munca depusă.
Contextul actual necesită o
abordare novatoare a conceptelor de creştere şi dezvoltare în
consens cu:
• valorile societale
• religia sau religiozitatea
semenilor noştri în raport
cu normele de conduită
• factorii care întreţin şi favorizează decalajele economice structurale
• incidenţa factorilor psihologici asupra comportamenului economic raţional.
Din această perspectivă, paradigma dezvoltării sustenabile
în care raporturile economice şi
sociale încurajează şi orientează avuţia în societate, într‑un
orizont de timp determinat, dar
suficient de mare, pentru a ţine
cont şi de aşteptările generaţiilor
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viitoare, antrenează sisteme de
valori şi societăţi pentru a găsi
căi de rezolvare a problemelor
curente ale omenirii, devenite
iminente.
Dezvoltarea umană relaţionează elemente de umanitate cu
elemente de natură economică
prin care nevoile oamenilor sunt
satisfăcute. Dezvoltarea devine
astfel procesul prin care societatea reuşeşte să‑şi satisfacă elementele fundamentale şi crează
premisele dezvoltării personale,
a conştiinţei de sine şi faţă de
probleme ale comunităţii, cum
ar fi sărăcia, bolile, protecţia
mediului, religia, moralitatea,
educaţia, cultura.
Şansa de creare a bogăţiei
unui popor rezidă nu numai în
creşterea avuţiei materiale ci şi
în dezvoltarea spirituală, în conservarea culturii şi protejarea
unor valori perene.
Astfel, prin dezvoltare (creştere) durabilă înţelegem acea
raţionalitate etico‑economică ce
asigură prezervarea condiţiilor
existenţiale ale societăţii omeneşti, pe un orizont de timp nedefinit, la nivelul întregului spaţiu economic natural şi social accesat în viitor (Dinga, 2009).
Importanţa sustenabilităţii
rezidă în beneficiul marginal în
planul dezvoltării umane, prin
care veniturile, prin procesul de
redistribuire, concură la facilitarea dezvoltării umane. Prin
dezvoltare umană înţelegem de
fapt măsura în care individul
îşi atinge un anumit standar
de viaţă prin identificarea
nevoilor sale, subiective şi
obiective, factuale, generate
de mediul economic, social,
politic, cultural şi conştientizarea modalităţilor de satisfacere a lor, prin raportarea la resursele existente şi
potenţiale. Individul, antrenat
într‑un sistem economic funcţional, îşi dezvoltă capacităţi şi
competenţe care să concure la
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obţinerea de venituri necesare
satisfacerii nevoilor sale societale. Trebuie avut în vedere că sfera nevoilor depăşeşte sfera nevoilor materiale, tendinţa fiind
aceea de acoperire a nevoilor de
securitate, justiţie, guvernanţă
(participare la viaţa comunităţii, implicare în procesul de decizie), educaţie, cultură, artă,
multiculturalitate.
Factorul esenţial care generează dezvoltarea individului
este capacitatea de muncă a
acestuia care incumbă factori
ereditari, potenţialul inovaţional, cunoştinţele acumulate,
educaţia, cultura, capacitatea
de predicţie, mediul social, conjunctura economică, în sens larg
capitalul uman.
Toate aceste elemente pot fi
stimulate atât la nivel individul, prin sistemul de educaţie în
ansamblul său (familia, şcoala,
biserica şi alte modele de formare), cât şi la nivel societal, prin
politicile de dezvoltare.
Astfel, prin politicile de dezvoltare umană trebuie croite
măsuri de susţinere a antreprenoritului ca unică soluţie pentru
susţinerea dezvoltării. Statul
nu poate susţine dezvoltare decât printr‑un sistem de pârghii
economice şi juridice care să garanteze punerea în operă a condiţiilor de sprijinire a antreprenoriatului. Când vorbim despre
susţinere ne referim la sistemul
juridic c ear putea încuraja dezvoltarea antreprenoriatului şi
la acele măsuri monetar‑fiscale
care să sprijine efectiv antreprenoriatul prin:
• crearea de bănci şi instituţii financiar‑bancare care
să crediteze în condiţii
preferenţiale antreprenorii;
• acordarea de asistenţă
tehnică şi expertiză de
afaceri tinerilor antreprenori;
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• încurajarea
dezvoltării
sectorului antreprenorial
prin subvenţii, diminuări,
scurtiri sau amnistii fiscale în vederea menţinerii
afacerii pe piaţă în condiţii de competitivitate neloială din partea marilor
companii;
• orientarea prin pârghii
fiscal‑monetare a antreprenorilor către acele sectoare de activitate unde
există deficit de producţie
dar există resurse economice nefolosite sau al căror grad de utilizare este
sub pragul de renabilitate;
• favorizarea parteneriatului public‑privat în acele
domenii în care rata de
profitabilitate este scăzută dar beneficial societal
este garantat;
• cooperarea dintre instituţiile şcoală‑piaţa muncii
(angajatori)‑piaţă‑resurse
economice în vederea corijării decalajelor existente
între piaţa muncii, nivelul
de ocupare şi satisfacerea
cererii de bunuri economice, cu menţinerea echilibrului intergeneraţional
şi asigurarea condiţiilor
dezvoltării sustenabile a
economiei.
Legătura dintre generarea
venitului în societate şi dezvoltarea umană poate fi stimulată
prin politicile antreprenoriale.
Pentru dezvoltarea politicilor
de antreprenoriat este necesară
adoptarea unei filosofii fiscale cu
efect de antrenare la nivelul economiei şi implicit a mediului de
afaceri. Adoptarea unei filosofii fiscale naţionale are menirea de a realiza reconcilierea
intereselor agenţilor economici
din sectorul privat cu cele ale
agenţilor economici din sectorul public, în sensul identificării
nivelului optim de impozitare

9
astfel încât să nu se creeze prejudicii de natura scăderii veniturilor acestora, cu repercusiuni
negative asupra investiţiilor şi a
consumului.
De asemenea, în conceperea
şi implementarea politicii fiscale se va ţine seama de relaţia
dintre rata de impozitare a veniturilor şi mărimea venitului
colectat pe această cale la bugetul de stat, relaţie cunoscută în
economie sub conceptul de curba
Laffer. Conform acesteia, rata
optimă a impozitării veniturilor
corespunde acelui nivel la care
se egalizează performanţa economică (rentabilitatea scontată
de către acesta în stare să obţină
venituri care prin aplicarea ratei
de impozitare asupra profitului
nu va conduce la contracţia capacităţii de producţie respectiv
de investire a agentului economic) atinsă de agentul economic
cu prelevarea optimă la bugetul
statului care să asigure o redistribuire a veniturilor bugetare
pentru satisfacerea funcţiilor de
protecţie socială şi în special de
investiţii în domeniile prioritare
pentru reducerea decalajelor de
dezvoltare dintre regiuni şi dezvoltarea durabilă a ţării pe termen mediu şi lung. O rată care
depăşeşte nivelul optim are un
efect descurajator asupra investiţiilor şi salariaţilor. Ea este urmată de reducerea producţiei, a
bazei de impozitare şi, implicit,
a veniturilor bugetare provenite
din taxe şi impozite.
Prin antreprenoriat se urmăreşte creşterea nivelului venitului antreprenorului şi al societăţii, ceea ce contribuie la susţinerea creşterii şi dezvoltării economice. Este foarte interesant cum
societatea actuală dezvoltă spiritul antreprenorial şi iniţiativa, ca fiind determinante pentru
atingerea unor obiective economice primordiale, ca ocuparea şi
crearea bogăţiei. Prin antreprenoriat individul îşi capacitează
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energiile creative în vederea
obţinerii de surse de venit pentru el şi comunitatea din care
face parte, devine motivat pentru creşterea calităţii serviciilor
oferite consumatorilor, creează
bunuri economice care să răspundă nevoilor cererii fiind constrâns spre utilizarea eficientă a
resurselor tocmai de necesitatea
oferirii de bunuri economice fiabile prin raportul calitate‑preţ,
este interesat de imaginea sa pe
piaţă proliferată prin imaginea
produselor realizate şi comercializate. De fapt antreprenorul
se identifică cu comunitatea din
care face parte, este parte din
sistemul de guvernanţă locală,
generează bunăstare comunităţii şi militează pentru un sistem
de guvernare corect. Este, în
acest fel, un promotor al sistemului de management de ţară.
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P

sychological harassment in school is the result of inappropriate physical
behavior, but especially the verbal, which aims at humiliating a student by
other students, teachers or staff.
Consequences of these attacks are extremely powerful on fragile psyche of students,
causing depression and medical problems that have extremely serious consequences,
ranging from dropping out of school to suicide.
This study aims to examine problems psychological harassment in school in order
to find new ways to fight against this.
Key words: harassment, conflict, student, school, combat methods.

Introduction
Contemporary society is characterized by a change in habits
and behaviors are changing at a
speed which 100 years ago would
not have been conceivable.
It is natural that in such a
society undergoing a fragile balance so conflicts arise related to
supremacy and survival, given
the rapid transformation of
the educational parts and replacing them with the pursuit
of gain and notoriety, without
obligation.
In turn, the school is a smaller representation of society,
including what we call “school
community” and found that students, parents, teachers, administrative staff and sponsors (national, regional and local), each
of these party with its own designated role within the community, and divergence of opinion
on this role or how parts relate

or should relate are a major
source of conflict.

Conflict emergence and
evolution in schools
Conflict is an unavoidable
factor in school life and often
schools seem to be centers of
power, and there is a high probability that this tension is a reflection of community problems.
Offers almost daily media
reports about various conflicts
that arise in school communities and their causes are varied:
resources, values and different
goals, recognizing authority etc.
To understand violence in
schools is more than important to know the reasons which
lead to their start. And they are
closely related or socio-economic
context of family and community climate that includes young
or temperament and individual
psychological profile.

Aggressive students often
come from backgrounds marked
by violence (family, neighborhood, etc.) or poverty, or are
young people who for various
reasons choose to join groups
aggressive and radically change
their behavior to be accepted by
the group.
On the other hand, students
are assaulted people internalized, sensitive or shy without
social networking skills without “protection” in school or
at home. As teachers involved
in these conflicts manifested
through violence, their profile
is somewhat different, given the
age, this may occur for reasons
of achievements / failures or social work, wealth, stress levels,
family life etc..
Physical violence or verbal
reasons for some adolescents
are serious, which make to react according to how they perceive a situation or the level of
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education received. Adult, violent reactions trigger mechanism is different and takes more
than a certain inner Conduct.
For example, some young
people is absolutely natural to
react violently sentimental reasons or when they think they
have pride and prestige they enjoy school has been dented.
As is normal for a conscientious student with outstanding
performance in teaching, react
(more or less violent) when he
feels wronged by any teacher
or the perceived incompatibility
between the style and expectations of learning and pedagogical skills the teacher.
But harder to understand is
the reaction of physical violence
against a teacher of a student or
group of students[1].
From this point of view there
are schools at a certain typology of conflicts caused, in most
cases, the actors involved in the
educational process:
ü conflicts between students;
ü conflicts between teachers;
ü conflicts between teachers
and students;
ü conflicts between teachers
and parents;
ü conflicts between parents
and carers (preschool level);
ü conflicts between teachers
and the school leadership;
ü conflicts
between
the
school and local community representatives.
Regardless of the actors involved in these conflicts, their results are visible on those affected, particularly children, who,
even if not immediately realize
the trauma caused by certain
[1]
Mădălina Tomescu - Sources of
conflict in the school community, Review
of Economic Social Debates, no. 1/2012,
pp. 35, Rosetti International Publishing
House, Bucharest
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sequelae remain throughout
life.
Often the consequences of
conflict, especially violent ones
are visible, wounds, bruises,
and so on, whereas if they remain hidden verbal violence,
although sometimes can be accompanied by visible signs, such
as lack of appetite, fear to go
to school, lack of friends or the
need to be alone.
Such events may be the result of uncertainty but also
age, so parents should carefully
monitor the child’s behavioral
changes to remove the causes
that led to their emergence, especially that for psychological
aggression, verbal witnesses not
or evidence of what happened
can be also cases where disagreement is about as a result
of backgrounds and of different
culture they come from.
What is the profile of the assault and that is the reason for
this?
First mention of young people looking to get attention and
they want at any cost to become
popular, and when someone
binds smaller than them, this
makes them feel important and
powerful.
It can happen, even as some
of them come from dysfunctional families where the screaming,
throwing objects or other bad
behavior is a way you response
to stressful or challenging situation without being aware of
the discomfort that submit their
peers, and how it can be painful position they are put “their
victims”.
Especially since those who
are victims are generally shy
children, lacking force, which
upset very quickly, unable to
defend themselves and their
predictable reaction becomes
a matter of amusement for the
whole group.
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Conflict management in
schools
Conflict management in
schools is an important goal in
ensuring the smooth running of
the school educational process
and in creating a positive image
of the school environment that
became increasingly condemned
by society, while the mass media
promotes especially the negative
aspects that happen in schools
Beyond intention “cosmetic” school picture, researches
have shown that many of the
actors and decision making at
the school level have the necessary skills analysis bullying
situations and implement effective strategies to combat this
phenomenon.
An analysis of the social perception of conflicts in the school
environment leads to the following conclusions:
In terms of their job, teachers are divided opinions behind
complaints are many causes, especially financial situation and
not only inadequate facilities in
schools, indifferent authorities,
indiscipline, lack of communication, lack of respect, poor school
behavior, daily struggle trying
to manage to maintain a balance
in an environment where verbal aggression and violence are
intertwined with the teaching,
especially that for most teachers, being a teacher is what they
wanted.
Student motivation to learn
depends on the importance of
discipline taught the subjects in
which they exams, thus remaining few students who learn for
pleasure, and some of the examples they see around them are
the children not to think in the
sense of “learn to have a profession that I love, that I got in life
and I can start a family, learn
to have a better life, I want to
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make my parents proud for my
results, I want to become ... “.
On the other hand society
promotes all kinds of people
without the book, but rich inducing the idea that “if you go
to school and learn, you will become teacher or poorly paid job
who knows what you’ll get, but
to have money and be slick not
have to learn book. “
Such in-depth knowledge of
the challenges facing educational actors (particularly students
and teachers) is a prerequisite
for the development of appropriate intervention.
To adopt effective anti-violence strategy in schools is
necessary to know the limits
and have the courage to turn to
specialists who can assist management in making current and
potential conflict situations, especially given that manager involvement in solving problem is
not as active as a moderate.
Moreover, in most cases, the
school is one that helps most often only some teachers leading
to an imbalance in school, given
that there is some lack of communication between teachers on
mutual aid.
Most often resolve conflicts
that arise are resolved by calling
the school rules and punishing
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those guilty verdict[2] in a set
with ease.
In this way the conflict is not
resolved, many of those involved
feel frustrated and wronged,
look to the future with confidence and a new war is dawning
in their lives[3].
Therefore the only solution is
dialogue, to see beyond the actual facts is their motivation and
what lies behind these events.
Only finding the real causes of
conflict can solve situations that
led to his appearance and to prevent its resurgence after

Conclusions
Psychological harassment in
schools, bullying is called the
behavior as an act repeatedly
turned to mental or physical injury to another, characterized
by a person’s behavior at school
trying to obtain supremacy over
others in groups of children by
hitting those around them and by
inventing insulting nicknames.

[2]
Rădulescu Dragoş Marian, “Fun‑
damentals of law” for students in eco‑
nomics, pp. 26, Legal Universe Publishing, Bucharest, 2011.
[3]
Camelia Baran, About mediation
in schools “Stop verbal and physical violence!” http://www.meditatiide10.ro/
meditatiide10/0/0/2/32

13
Especially since school is
the environment in which they
occur most often fighting for
power, to establish various hierarchies, about who is stronger,
which is “dangerous gang”, and
so on, which always end up forcing others to do what you do not
want.
And the only way to end
such practices which may subsequently lead to serious mental problems is involving all
stakeholders so that the school,
teachers, students and support
staff work together to make the
school a safe area.
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T

he present paper examines the status of female education from primary to
onwards higher secondary level of education. Objectives of the study were
(1))To find out the comparison of female and male enrolment ratio at various
level of education (2) To investigate the role of gender discrimination at various
level of education. The data for the present study was taken from district Swat
(Pakistan). Data were collected from the office of district education officer Swat.
Results exposed that number of female students starts lessening gradually with the
increase of their age from primary to higher secondary education. It is suggested
that there is need for significant paradigm shift in the way that government,
parents and scholars should plan how to increase the number of female education
trend in public sector educational organizations. There is need to provide equal
access to for various level of education without any discrimination in order to
develop female in the district Swat Pakistan. There is need to create awareness
among parent about the importance of various level of female education.
Key words: female education, male female enrolment ratio, gender discrimination,
primary education, higher secondary education.

Introduction
Education is define as “act or
process of imparting or acquiring knowledge as well as the
developing powers of reasoning
and judgment, and usually of
preparing oneself or others, intellectuallyfor quality and well
mature life” (Encarta, 2012).
“Education is also define as the
act or process of imparting or acquiring knowledge or skills, as
for a profession. A degree level,
or kind of schooling, a university

education that result produced
by instruction, training, or
study to show one’s education”.
(Dictionary.com, 2011).
Educated female always play
a significant and essential role
in all fields of life. The development of female higher education
practices has led to worldwide
discussion of how to convey an
equal education opportunity for
all without any sort of discrimination. Female make more than
fifty percent of the population

of the world. It Means that female are majority in number
but discriminate in all aspects
of life and like wise at different
level of education. Female education and survival is a big issue around the world in all religion and culture. Gender equality promoted higher economical
growth stated by world bank
education strategy, (2020).
According to the statement of
John Dewey, (1897) “education
is a process of living and not a
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preparation for future living.”
The word education in other
words can be defined as to build
a nation in such away to produce
good citizens around the globe.
Why the girl education is left
behind in spite of the fact that
it is most effective and smart investment for economical growth
of any country around the globe.
Economical growth further leads
to more educational development and recycle again to more
economical growth. Education of
female is the key of development
in any nation. Educated female
can help a lot effectively of their
families as compare to female
without education. Female education is the gigantic challenge
for parents, teachers and policy
makers and conflict for husbands all around the globe. It is
an intricate problem in well developed, developing and to much
under developed countries like
in china, south Africa, United
State, France, United Kingdom,
Pakistan, Canada, Russia, India
and Sarilanka etc.
The writers generally use to
describe thoughts “she is washing clothes, dishes and making
food but he is going to office in a
car”. The images and responses
received are always practice describe female as female are born
only to run house hold affairs.
This has discrimination about
women has produced a stereotype image of female and has
made deep lines of frustration
that leads to low status and less
valued life of female who constitute more than fifty percent
population of the world.
“Female literacy plays a very
significant and crucial role in
the development of a nation,
especially in the economic development of a country. But female education in Pakistan, its
status and standard is mainly
at the lowest level. Thousands
of girls’ otherwise intelligent
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and capable to get education
are deprived because of diverse
socio-cultural, economic reasons
and gender prejudices. Due to
this reason, they are unable to
play an active role in the development of society.” (Parveen,
2008).
The situation of female education in Pakistan is depressing especiallly with reference
to female access to education.
It is imperative to recognize
that there is need to facilitate
opportunities for female education where women, countless in number, can play active
roles and help Pakistan gain a
stable momentum. Importance
of female education is reflected
from a popular proverb stating
“If we educate a boy, we educate
one person. If we educate a girl,
we educate a family and a whole
nation”. Another saying about
education female education
“Give me an educated mother
I will give you an educated nation” Napoleon.
Educated female is in a better position to know how to
keep balance between her job
and family as compared to uneducated female because of well
awareness and social interaction. (Loise Hoffman1986)
Purpose of the paper
The purpose of the present
paper was to find out female enrolment ration at kindergarten
to higher secondary level and to
discuss the socio-cultural factors
effecting participation of female
in education.
Objectives of the study
The present study was designed to achieve the following
objectives:
• To investigates the enrolment ratio of female education at various level of
education.

15
• To find out the comparison
of female and male enrolment ratio at various level
of education.
• To explore gender discrimination at various level of
education.
Hypothesis of the study
1. There is no difference in
male and female enrolment ratio from primary
to higher secondary level.
Delimitations of the study
The present study was delimited to the following factors:
1. to female and male public
sector schools from primary to high secondary
school in district Swat.
2. to find out enrolment ratio
of female and male from
kindergarten to 2nd year.
Research Methodology
All students enrolled in kindergarten to 2nd in public sector
male and female primary and
higher secondary school of district Swat were the population
of the study.
Sample of the study: purposive sampling technique was
used to determine the ratio of
female and male enrolment ratio comparison.
Data collection:
The research was descriptive
in nature and data for the study
were collected from the office of
district education officer Swat.
The collected data was analyzed
through graphical presentation
and percentages.
Significance of the study
The findings of the present
study are important for parents,
researchers, policy makers and
the government. The findings of
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the present study are useful for
the teachers and they can play
their role in development of female education. The findings
of the study are also helpful for
recognizing the worth and contribution of female education
for economic development of the
country.
Education is the basic right
of all human beings. Educated
woman is not only contributes
in the economical development
of the country and prosperity of
the nation but also greatly serve
her families in all aspects of life,
like saving of her household budget, medical assistance to her
parents in law and children. It
is the common observation that
even educated employed woman
provide shelter, house and other
benefits to her husband and his
family with great honour and
dignity.

Reasons for low female
ratio in enrolment in
education
Early marriages
Early female marriage is
based on the assumptions that
good marriage’ is the most important way to secure a girl’s
well being, security and respect.
Marriage of a girl is the second
name of respect and fulfillment
of desires and emotions in Muslim community. Additionally it
is consider the duty of parents
to make an early arrangement
of marriage to fulfill the responsibility of being as a parents in
most of areas in Pakistan.
However, according to Islamic law, “a woman cannot be
forced to marry against her will.
after marriage she enjoys similar rights in most of the affairs.
the Quran says; ‘and they (women)have rights similar to those
(of men) over them’(2:228). According to the saying of Prophet
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(P.B.U.H) men have no preference over women and women
have no preference over men,
both have equal rights on each
others.
“In many societies a young
woman’s place is seen as in the
home. Yet, she is doubly disadvantaged because her youth
reduces her status within her
household and community. Because she does not have the
same standing as her male
peers, she is not perceived to
have the same skills or capabilities, and so there is less value in
educating her. This inevitably
contributes to the view that a
‘good marriage’ is the most important way to secure a girl’s
well being” (Juliette Myers and
Rowan Harvey, 2011).
Poverty and female
education
For families facing chronic
poverty, marriage often seems
like the best way to safeguard
girls’ futures and lighten their
economic burden. The high
costs of raising children, education and the perception of girls’
potential to earn an income as
comparatively poor, pushes girls
out of their homes and schools
and into marriage .marriage of
school-aged girls was considered
the main barrier to achieving
universal primary education
and promoting gender equality for girls, (Myers and Rowan
Harvey, 2011). Education based
interventions interrupt and prevent early and forced marriage.
Domestic work as well entry
into the workforce prevent
female towards education.
“Economic dependency upon
men, and therefore the low level
socioeconomic status of women
had also limited their entry
into the employees and out of
educational
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Institutions” (Wikipedia, 2011).

“The world bank states that
girl education is important for
development of the nation. As
the girl empowerment, equality
and gender concerns are central
to the new education strategy”
(2020) Learning for all. Schooling of girls have many importance like income, employability,
children growth and their own
ability to for good livelihood.
Gender disparity in female
education around the globe
“Overall, for both boys and
girls, the 2009 UNESCO the
Education for all, EFA Report
declared that the average net
enrollment ratio (NER) in SubSaharan Africa was 25 per cent
in 2006, connotation that seventy eight million children were
not enrolled in secondary school.
Gender disparities make stronger ratio in secondary education,
as cultural attitudes strengthen
the norm that girls do not need
further education after primary
school ” (UNESCO, 2009).
“Thus millennium development goal 3 sets a high priority
on ensuring girls’ equal access to
primary and secondary education ,as well as tertiary educaion
in order to achieve the broader
objective of gender equality and
empowerment of women and
girls” (Shirley K. Randell AM
2009).
Female have no right of decision power in the daily life. In
the male dominating society and
illiterate female is the big barrier in female education.
Millennium
Development
Goals (MDGs), (2009) stated
that:
“Girls’ education on the African continent has reached a
junction. The gender gap has
narrowed considerably from the
last fifteen years, only in primary education, with the high
priorities in conventions and
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agreements and in education
policies and laws as well.”
According to UNESCO(2009)
concluded that“ These include
country education policies, poverty reduction and economic
development strategies, the
Millennium Development Goals
(MDGs) and the Education for
All (EFA) campaign. However,
there are still millions of girls
without access to primary and
kachi
class (kindergarten)
Boys 31882
Girls 30714
Total 62596

secondary education across the
continent.
“Poverty is persistent on
the African continent, a clear
legacy of colonialism’s economic mistreatment and a direct
consequence of neo colonialist
IMF and World Bank imposed
structural adjustment plans
and high-interest loans. As well,
conflict, poor governance levels, others factors contributing
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to the gender gap include,”
(UNESCO,2009).

Data Analysis and
Interpretation
Data analysis and Findings:
Table 1 enrollment by class
in Government schools for the
year 2011-12 of District Swat:

Pakki
2nd
(First)

3rd

4th

5th

6th

7th

8th

30026
30978
61004

16237
13497
29734

17816
13464
31280

17234
12002
29236

12863
7484
20347

10381
5374
15755

8065
5878
3785
2475
11850 8353

21991
22414
44405

Above table indicates that
there is slight gender difference
in enrolment ratio from kachi
class to 2nd class. However we
can observe significant gender
difference in enrolment ration
from class 3rd to onward that up
to 12th. The ratio is 62596 girls
at primary level in district Swat
but tremendously decreases to
288 for higher secondary level
for girls. Table-1 is also a clear
indicator for declined number
of female students in the educational institutions of district
Swat especially after primary
classes. It very clear from above
table that two number of girl
students is becoming lesser after class two as compare to boy
students.

Conclusion:
The enrollment ratio is significant and higher in number
at primary level as compare to
secondary and higher secondary education level for girls students. The ratio is 62596 girls
at primary level in district Swat
but tremendously decreases to
288 for higher secondary level
for girls. Table is also a clear
indicator for declined number

of female students in the educational institutions of district
Swat as compare to male students in this district. It can be
concluded that early marriage
of girls, poverty, lack of awareness of parents about the importance of female education,
domestic work prevented female
new generations from entering
into further higher education.
It is understood that the key of
economical development is the
growth of education of major
population.

Recommendation

The following recommendations were made in the light of
data analysis, interpretation
and results:
There is need to provide educational facilities to female population of deprived areas of the
country. International non governmental organizations and international organizations working for the promotion of education like UNESCO, UNICEF,
World Bank can be approached
and they may be involved for
this purpose. The government
may make such policies that
provide attractive incentives for

9th

10th

11th

12th

4039
2249
6288

909
537
1446

875
288
1163

increasing female enrolment in
education. There is need to create awareness among parents,
especially parents of under developed areas about importance
of female education. There is
need to introduce free and compulsory education from primary
education up to higher secondary education with provision of
strong incentives.
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T

he paper tries to emphasis the good education
and skills are crucial to improving economic and
social prospects. Crisis reinforces importance
of a good education. Governments are seeking policies
to make education more effective while searching for
additional resources to meet the increasing demand for
education.
Key words: education, investment, economic crisis,
recession, European strategy

Introduction
The last two decades have
seen sustained progress towards the education Millennium Development Goals. But the
recent global economic downturn threatens this progress,
by reducing the ability of both
households and governments
to invest in education. This will
deteriorate countries’ ability to
be competitive when the global
economy recovers.
Countries can use the crisis
as an opportunity to strengthen
reforms to higher education institutions or training policies.
Despite the risks it poses to
educational progress, the crisis
may offer some opportunities to
improve the performance of education systems over the longer
term. The countries that are able
to keep or build up the skill level
of their work force during the recession will be better poised to

take advantage of the opportunities that a recovery offers.

Benefits of investment in
education to society
Education is a key to keeping
confidence and competitiveness.
Numerous studies, gathered
over decades, have strongly established that education delivers a range of benefits at many
levels. These include benefits for
individuals, companies, and society as a whole.
Some of the benefits take the
form of higher earnings, productivity or economic growth.
Besides, investment in human
capital has also been correlated
to a wide range of non-economic
benefits arising from better-educated people and higher knowledge in society.
The necessity of education
investment is viewed as a social
responsibility. A society needs
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to have qualified and well educated people as it helps generate
a developed society.
Education is a necessity of
civilization developing in size
and quality, and it has become
vital that the society needs educated individuals to solve life
challenges and problems. There
are many benefits of education
and are as follows:
• Education creates thinkers and problem solvers.
Education is a precondition as the society needs
competent thinkers who
can resolve life challenges
when they arise. For that
reason, education has
become more important
than just for personal fulfilment, it is now crucial
especially now that times
are changing.
• Education generates more
job opportunities. Although you might be an
intelligent individual and
you know your field of expertise, you need to know
that your potential employer does not yet know
about you. For that reason,
pursing a degree in higher
education will enable you
to achieve the knowledge
required in your career
of choice. As a result, you
will have an edge over
other applicants in the job
market which means you
get to have a new perspective on the society.
• Education creates boost
financial income. Pursuing higher education is an
expensive investment but
pays off in the long run.
Employers usually make
pay decisions depending
on the experience and
education. According to
recent studies, graduates
with degrees and doctorates earn twice as much
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as compared to those with
high school degrees. For
that reason, individuals
are able to participate actively in various projects
in the society.
A frequent difficulty with the
estimation of macroeconomic
impacts of education is that they
usually do not make a distinction between direct effects of education, and the indirect effect
of education on innovation and
the development and implementation of new technologies.

Investment in education
in times of crisis and
recession
Economic crises are historically times of industrial renewal. Education and training are
predominantly important in the
times of crisis. In times of recession, budget constraints (in
government, households and
businesses) have a tendency to
diminish expenditure on education and training. On the other
hand, as a result of rising unemployment, demand for training
increases. Support for education
and training during the current
crisis can help displaced workers
find new job opportunities and
can thus support the restructuring process.
The crisis moreover presents
an opportunity to increase investment in human capital. Support for education and training
can accelerate the healthy transition to new jobs and emerging
opportunities. It is also crucial
for innovation, which requires a
broad set of skills. Building such
skills starts in primary school
and continues through firmbased training and lifelong education. Policy initiatives consist
of the followings:
• Investment in educational
infrastructure, which can
also support demand. For
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example, many countries
face challenges regarding
school buildings. Renovating the school infrastructure (e.g. in integrating
ICT and building more ecologically-friendly schools)
can also foster more innovative and effective learning environments.
• Reforming education and
training policies. Some
countries are using the
crisis as an opportunity
to reinvigorate reforms to
higher education institutions or training policies
(such as Spain and Portugal). Such reforms are
needed in many countries
in any case, but are also
required to adapt to the
emerging needs of a postcrisis society. The crisis
will accelerate structural changes: new sectors
will appear; old ones will
fade away; new work organisations will be introduced; thus increasing
the need for new skills.
Training should therefore
be encouraged especially
in restructuring industries where the skill mix
is more likely to change.
As demonstrated in the
OECD Innovation Strategy, entrepreneurial skills
and attitudes, risk-taking
behaviour, creativity, etc.,
will be crucial competencies in the economy of the
future that need to be encouraged by more adaptive and innovative education and training systems.
• Enhance support for students from low-income
households. For example, the Federal Reserve
Board of the United States
is supporting the issuance
of asset-backed securities,
collateralized by student
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loans. In Russia, the government has put policies
in place, such as low interest rate student loans,
an increase in state scholarships, a freeze of tuition fees and free student
accommodation, to help
enhance access to education.[1]
The crisis presents opportunities for education sector reforms
that increase efficiencies which
can offset some of the effects of
diminished resources. Priorities
should include measures to ensure that allocated resources do
reach schools, increase the accountability of schools, and improve teacher performance.

Education in European
Union’s strategy
Politicians at the European level have recognised that
education and training are important to the development of
today’s knowledge society and
economy.
Policies from EU level supported by each EU member
state responsible for its own
education and training systems
are designed to sustain national
actions and help address common challenges such as: ageing
societies, skills deficits among
the workforce, and global competition. These areas require
common responses and countries can benefit from sharing
experiences.
In march 2010, the European Union launched the European 2020 Strategy for smart,
sustainable and inclusive
growth. In Europe 2020 strategy, Commission calls member

[1]
Organisation for Economic CoOperation and Development (2009),
Policy Responses to the Economic Crisis:
Investing in Innovation for Long-Term
Growth, http://www.oecd.org
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states to reform and invest in
education and training.
In a rapidly changing world,
lifelong learning needs to be a
priority – it is the key to employment, economic success and
allowing people to participate
completely in society.
Investing in education, training and creativity is central to
the European Commission’s proposed budget for 2014-2020.
The long-term strategic
objectives of EU education
and training policies are the
followings:
• improving the quality and
efficiency of education and
training;
• enhancing creativity and
innovation, including entrepreneurship, at all levels of education and training;
• promoting equity, social
cohesion and active citizenship;
• making lifelong learning
and mobility a reality.
EU level activities are being
developed to address priority areas in each of the different levels of education and training –
early childhood, school, higher,
vocational and adult education
– based on these overall aims.
These include, for example, expanding opportunities for learning mobility or enhancing partnerships between education and
training institutions and the
broader society.
Other actions are relevant to
all levels of education, such as
promoting multilingualism, innovation, creativity and adoption of Information and Communication Technology.
The European Commission’s
proposed budget is decisively focused on achieving the Europe
2020 strategy’s objectives for
smart, sustainable and inclusive growth. Investment in education, training and creativity is
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at the heart of the strategy, and
our future priorities. Investing
in these areas is not optional; it
is a necessity if European countries are to build a strong knowledge economy. By targeting
measures that achieve the most
added value, European countries will deliver the best possible business and employment
plan for the future of Europe.
The largest increase in all categories covered by the proposed
EU budget for 2014-2020 is for
education, training and youth.
Over the seven years, European countries would invest more
than €15bn on projects in this
area such as the Erasmus student exchange scheme. In total,
this would mean a 73 per cent
increase on current investment
levels.
Without additional investment, European countries will
fail to meet our 2020 targets to
reduce the rate of early school
leavers from 14 per cent now
to below 10 per cent, and for at
least 40 per cent of all young
people to have a higher education or equivalent degree. At
present far too many young people still leave education with
poor qualifications and there
are too few higher education
graduates, while youth unemployment is unacceptably high
in many countries.
Increased resources will enable the EU to help many more
young people to boost their personal development and skills;
this not only helps them to lead
a fulfilling life, but also improves their job prospects. Additionally, it will help Europe
to achieve greater equity and
excellence in education, and to
raise its game in the global race
for talent. It will allow European
countries to support better cooperation between education institutions and the world of work,
to encourage good practices and
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make what we do more relevant
for the labour market.
It will also help member
states to design and implement
effective policies and reforms
to support the modernisation
of education systems and institutions. Currently, around
400,000 young people, students,
teachers and researchers benefit each year from EU grants for
study, training and volunteering
abroad through Erasmus, Youth
in Action and other schemes.
Indeed, the success and recognition of Erasmus – 2.5 million
students have benefited from its
support for studies and company
placements abroad since 1987 –
prompted the use of its name in
our new education, training and
youth programme, ‘Erasmus for
all’.
To some extent, learning mobility schemes have been a victim of their own success: such is
the demand for places that there
are turning down one in every
two applicants due to insufficient resources. The additional
funding will enable to support
many more people, possibly up
to 800,000 per year across Europe. [2]
The funding would be complemented by significant support for education and training
through the EU’s structural
funds for regional development
and the budget for research and
innovation. In the current budget, for instance, around €72.5bn
is being spent on education and
training in Europe’s regions, and
similar levels can be expected in
future. The changes proposed –
in particular, the move towards
a single, integrated funding programme for education, training
and youth – will help European
[2]
Androulla Vassiliou (2011), Invest‑
ment in education essential for Europe’s
future, Public Service Review: European Science and Technology, http://www.
publicserviceeurope.com/article
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countries achieve synergies and
maximise impact. One of new
innovations will be a scheme
to provide loan guarantees for
Master’s students on a full degree abroad, which would address a current gap in financial
support.
However, it should be
stressed that this does not imply that any less support will be
provided for other categories of
beneficiaries, such as youth and
vocational education projects.
On the contrary, there is a need
to secure additional support
across all areas.
Vocational education will
also continue to receive substantial support through the
European Social Fund. For the
first time, there will also have
a dedicated sub-programme for
sport, focusing on transnational
threats such as doping, violence
and racism, and cooperation between grassroots organisations.
Considerable progress has
been achieved through co-operation – particularly in support
of national reforms of lifelong
learning, the modernisation of
higher education and the development of common European
instruments promoting quality
of education, transparency on
choices and qualifications, and
mobility between countries.
To stimulate job-rich recovery, get better opportunities of
young people and fuel growth
in a knowledge-based economy,
European countries need
smart investment to equip
people with the right skills.
In the European Semester
2012, the Commission proposed
recommendations to member
states in the area of education
and training focussing on the
following priorities:
• countries’
performance
with regard to the education headline targets, i.e.
early school leaving and
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tertiary or equivalent attainment, including early
school leaving strategies
and quality of higher education;
• Vocational Education and
Training reforms, including apprenticeships, in
the follow-up of the Youth
Opportunities Initiative/
Youth Action teams;
• addressing challenges related to specific disadvantaged groups.
The Commission Communication accompanying the proposed
recommendations stresses the
need for preserving investment
in education and training in the
context of growth-friendly fiscal
consolidation. Further action is
required to achieve the education headline target and increase
the labour market relevance of
education and training.[3]

Statistical evidence on
investment in education
in the EU countries
The commission’s plans include additional support for
the cultural and creative sector
with funding totalling €1.6bn, a
37 per cent increase on current
levels. The Creative Europe programme will bring together the
current Culture, MEDIA and
MEDIA Mundus programmes.
It will focus on those cultural
and creative sectors that operate beyond borders and that
promote cultural and linguistic
diversity through increased access to creative works.
The increased budget reflects
the growing economic importance of the cultural and creative industries, which account
for 4.5 per cent of European Union gross domestic product and
[3]
European Commission, Education
& Training, http://ec.europa.eu/education/news/20120531_en.htm
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3.8 per cent of employment. EU
investment often produces significant additional public and
private funding, so the impact is
all the greater.
Numerous targets are set for
2020 such as the followings:
• at least 95% of children
between the age of four
and the age for starting
compulsory primary education should participate
in early childhood education;
• the share of 15-years olds
with insufficient abilities
in reading, mathematics
and science should be less
than 15%;
• the share of early leavers
from education and training should be less than
10%;
• the share of 30-34 year
olds with tertiary educational attainment should
be at least 40%;
• an average of at least 15 %
of adults (age group 25-64)
should participate in lifelong learning.
Regardless of the relative low
expenditure on education, Romania manages to keep a youth
education attainment level very
close to the EU average (78.3%
compared to 78.5%), but the level is the lowest among the new
member states (including Bulgaria). Furthermore, the quality of the educational system is
influenced by the limited funds
existing and by their ineffective
use.
The European 2020 strategy
acknowledges the importance of
a good education system, and it
sets targets for reducing early
school leavers to fewer than 10%
and the percentage of younger
persons with tertiary education
who should be over 40%.
Romania is not very close
to the European target for early school leavers, with 16% of
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students dropping out of the
education system, but the trend
is descending, from 23% in
2003, therefore if progress continues at the current speed, Romania should have no problem
in reaching the desired value.
With respect to the younger persons with tertiary education,
the definition of the rate is not
clarified (what is considered to
be younger persons) and therefore it is not possible to have
an estimate for Romania. Even
considering the attractiveness of
the tertiary education in Romania, around 30% of the 19 to 24
age group were enrolled in tertiary education; we are not near
reaching the European target.

Perspectives for EU
investment in education
EU investment in research
and innovation will also be significantly increased in 20142020. The new EU Horizon 2020
strategy will boost Europe’s global competitiveness and help
create the jobs and ideas of tomorrow. The Marie Curie Actions, which support the training and career development of
young researchers, and the European Institute of Innovation
and Technology will be part of
the programme, and both institutions will receive substantial
financial support to develop
their activities.
The EIT will contribute to
bringing together the three
sides of the knowledge triangle
– education, innovation and research – and support the public
private partnerships known as
knowledge and innovation communities, which are at the heart
of its strategy. Horizon 2020 will
be closely linked to policy priorities such as health, food security
and the bio-economy, energy and
climate change.
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In conclusion, investments in
youth, creativity and innovation
stems are growth areas in which
Europe can achieve significant
added value.[4]
The proposal for the 2020 European Strategy for smart, sustainable and inclusive growth
emphasizes the significance of
education in achieving the employment and economic goals.
From a labour market point
of view, the strategy aims at
achieving 75% employment rate
by 2020. In addition, the strategy recognizes the importance
of the education system for creating a well educated, qualified
work force, and therefore sets
targets in term of early school
leavers, and tertiary graduates
as well.
With the aim of increase employment one needs to have an
education system competent of
generating graduates able to
integrate rapidly into employment, which means that the
qualifications, skills, and competences that the education provides need to be as close as possible to the ones that the labour
market requires.
Investment in education is
not only about money, it’s also
an investment in people and
an investment in the future.
Despite pressured public budgets, governments must continue
their investment to maintain
quality in education, especially
for those most at risk.

[4]
Androulla Vassiliou (2011), Inves‑
tment in education essential for Europe’s
future, Public Service Review: European
Science and Technology, http://www.publicserviceeurope.com/article
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Modelele de finanţare
a învăţământului
superior în Marea
Britanie
Doina Maria TILEA, Lecturer
“Dimitrie Cantemir” Christian University
The Faculty of International Business and Economics

E

ducation funding from the state budget structure
differs depending on the budget system. In some
countries, financing of university education
budget is state or local budgets using their own fiscal
resources, but can receive subsidies from the central
budget or govemment.
Key words: budget system, income, public, private,
fee.

Sistemul britanic de învăţământ a început şi s‑a dezvoltat
până la un anumit nivel în afara
sistemului de stat, pe parcurs a
fost preluat de guvernul britanic. Universităţi precum Oxford
şi Cambridge au fost deschise
sub patronajul bisericii şi s‑au
autofinanţat din donaţii şi
taxe şcolare, până în secolul al
XX‑lea.
Universităţile urbane până
în secolul XIX‑lea au fost finanţate prin eforturi locale
şi private, doar în secolul al
XX‑lea guvernul britanic a început să finanţeze învăţământul.
Între cele două războaie mondiale, guvernul britanic a preluat atât cheltuielile curente cât
şi cele de capital, ajungând să
contribuie cu cca. 90% la bugetele universităţilor. Din punct
de vedere financiar, naţionali‑
zarea era completă, dependenţa
de o singură sursă era aproape
generalizată.

După 1980 această dependenţă devine limpede, încă din deceniile anterioare universităţile se
confruntaseră cu constrângeri
financiare, dar la finele respectivului deceniu, guvernul va reveni şi va finanţa tot mai mult
cercetarea.
Toate universităţile din Ma‑
rea Britanie sunt dependente din punct de vedere juridic,
aparţinând sectorului privat
având statutul de instituţii cari‑
tabile (societăţii non‑profit). Nu
există un sprijin direct de la ministerele statului, iar universităţile operează într‑un regim de
constrângeri bugetare majore.
Deci, dacă o universitate realizează un deficit, ea trebuie să
reacţioneze de urgenţă pentru
a evita să devină insolvabilă.
O instituţie nu are voie să atingă un deficit bugetar, în 2 ani
consecutivi, care să depăşească
pragul de 5%, din venitul său,
sau suma de 2 milioane £ şi care
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să nu fie contrabalansat de rezervele sale disponibile. Pentru
împrumuturile pe termen lung,
care depăşesc 4% din venitul
anual al unei instituţii (ratele
plus dobânda), universităţile
trebuie să fie libere să împrumute de pe piaţa privată, dar
trebuie să facă demonstraţia că
sunt capabile să le ramburseze. Reducerile bugetare au condus în unele cazuri la reduceri
ale alocaţiilor bugetare cu sume
ce au cifrat la 20‑30%.
Aproximativ 45% din veniturile universităţilor engleze
provin din partea Consiliului
Finanţării Învăţământului Su‑
perior din Anglia (HEFCE) din
fondurile alocate de către Mi‑
nisterul Educaţiei şi Angajării
Forţei de muncă, universităţile
încheie un contract de finanţare
cu HEFCE.

În anul 2010/2011 în Anglia
finanţarea învăţământului a fost
de 5,8 mld. £ a crescut comparative cu anii precedenţi[1]. Aceste
fonduri au fost folosite pentru a
sprijini următoarele activităţi
după cum se poate vedea:
1. Predarea
Fondurile pentru predarea cursurilor universitare şi
post‑universitare la zi şi fără
frecvenţă în Anglia, în anul universitar 2010/2011 s‑au ridicat
la 3,425 mld. £. Fondurile sunt
distribuite în mod egal, aceleaşi
arii curriculare sunt finanţate
la acelaşi nivel indiferent unde
sunt ele oferite, mai puţin cazurile bine argumentate pentru a
justifica orice diferenţă aceasta
fiind întotdeauna relativ mică.
Universităţile
utilizează
un număr de Key Performance
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Indicators (KPI) pentru a vedea
progresul către obiective, motiv
pentru care sunt analizaţi separat aceşti indicatori pentru
a pute vedea performanţele obţinute. Câteva dintre principalele KPI sunt arătate mai jos.
În urma analizei s‑a constatat
că acest indicator de predare/
învăţare este eficient pentru
că proporţia studenţilor care
promovează rămâne mare după
cum putem observa şi în tabelul
1.1. comparând 2 ani consecutiv
pentru a constata rata de promovare. Este foarte important
să se menţină promovabilitatea
numărului de studenţi, pentru
că reducerea lor duce la scăderea finanţării, rezultând pierderea unui contribuabil la taxa
şcolară sau după caz pierderea
subvenţiei bugetare.

Tabel nr. 1.1. Rata de promovabilitate (%)
KPI ‑ Rata de terminare a primei facultăţi
(Succes în sprijinirea studenţilor în activitatea de învăţare)
Ani
2010‑2011
2010‑2011

Rata de promovabilitate (%)
97.67
97.38

Sursa: Operating and financial review and financial statements 2010‑2011
Un alt instrument se referă
la procesul de predare profesor/
student conform tabelului 1.2.,
de unde rezultă din analiza celor 2 ani că numărul de profesori

ca procent se menţine şi ajutorul acordat studenţilor este constant. În exemplul de mai jos se
menţine numărul studenţilor la
un profesor, fiind indicat acest

raport, care duce la creşterea
calităţii învăţământului şi
atragerea de fonduri pe criteriul
competiţiei.

Tabel nr. 1.2. Rată profesori/studenţi
KPI ‑ Numărul de profesori ca procent faţă de numărul de studenţi
(Nivelul de ajutor acordat de către profesori studenţilor)
Ani
2010‑2011
2010‑2011

Nr. de studenţi
9,791
9,363

Nr. de profesori
698
698

Rată profesori/studenţi
14.0
13.4

Sursa: Operating and financial review and financial statements 2010‑2011

[1]
***www.swansea.ac.uk, Opera‑
ting and financial review and financial
statements, 2010‑2011
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În timp ce, per total, opinia
a rămas constantă în ultimii
ani, au fost unele îmbunătăţiri

în procentajul studenţilor care
sunt mulţumiţi de evaluare şi
feedback şi de ajutorul primit
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din partea instituţiei, lucru care
se poate observa în următorul
tabel.

Tabel nr. 1.3. Evaluare şi feedback
KPI ‑ Procentul care califică fiecare calitate a procesului de învăţare la nivel instituţional
(Opinia studentului cu privire la calitatea predării şi învăţării)
Evaluare şi
feedback
(%)

Ajutorul
din partea
instituţiei
(%)

Organizare
Resursele
Dezvoltare
şi
de învăţare personală
management
(%)
(%)
(%)

Per total,
sunt mulţumit cu calitatea cursului
(%)

2010‑2011 85

64

77

79

79

79

87

2009‑2010 86

61

76

80

81

79

87

An

Predarea
cursului
meu
(%)

Sursa: Operating and financial review and financial statements 2010‑2011
2. Cercetarea
Prin cercetare se alocă fonduri care sunt mai degrabă
destinate sprijinirii infrastructurii de cercetare decât unor
proiecte specifice. În Anglia,
în 2009/2010 pentru cercetare
s‑a alocat 1.042 mld. £ iar în
2010/2011 pentru cercetare s‑a
alocat 1.056 mld. £.

Aceste fonduri nu urmăresc
realizarea egalităţii, ba chiar
opusul acesteia, cea mai mare
parte a banilor merge către universităţile care au cele mai bune
activităţi de cercetare. Aceste
universităţi sunt cunoscute în
Marea Britanie drept “Grupul
Russell”[2], în cadrul acestui
grup există un “triunghi de aur”,

adică universităţile de elită din
Londra, Oxford si Cambridge.
Decizia cu privire la calitatea activităţii de cercetare este
luată de comisii pe discipline,
compuse din cadre universitare, într‑o procedură cunoscută
drept “Evaluarea Activităţii de
Cercetare”[3] prevăzută în figura 1.1. Subvenţii şi contracte
pentru cercetare.

Figura nr. 1.1. Subvenţii şi contracte pentru cercetare

Sursa: Operating and financial review and financial statements 2008‑2009
Prima – Consiliu de cercetare
A doua – Organizaţii de caritate din Marea Britanie
A treia – Autorităţile de sănătate ale guvernului Marii Britanii

A patra – Corporaţiile publice,
comerţ şi industrie în Marea
Britanie
A cincea – Corpuri guvernamentale ale UE

A şasea – Alte finanţări UE
A şaptea – Alte finanţări străine
A opta – Alte resurse
A noua – Eliberat din subvenţii
de capital amânat

[2]
�������������������������������
19 membri au participat la mo‑
mentul întocmirii acestui raport

[3]
***www.swansea.ac.uk ,Research
Assessment Exercise, 2010
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Noi fonduri pentru cercetare acordate în timpul anului au
crescut cu 58.4% de la 20.9 mil £
la 33.1 mil. £. Urmărind rezultatele RAE 2008, creşterea în
finanţarea cercetării calităţii
(QR) este de 3.6 mil. £.
Un motiv major pentru scăderea veniturilor obţinute din
cercetări a fost încetarea finanţării obiectivului 1 de către UE,
acest program a fost înlocuit
de către finanţarea de convergenţă, dar există o întârziere
în acordarea acestor fonduri.
Se anticipează că începând cu

2009 ‑2010 nivelul finanţărilor
pentru cercetare va creşte substanţial datorită succesului în a
obţine fonduri.
3. Capitalul
Capitalul se referă la investiţiile care se derulează pe parcursul unui an şcolar. Agenţiile
finanţatoare asigură cu intermitenţă fonduri speciale pentru achiziţii de echipament (în
special IT) şi pentru construcţii
noi sau renovări (364 milioane
£ în Anglia în 2008/2009). Foarte rar se finanţează integral
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construcţia unei clădiri şi invariabil sunt căutate contribuţii
majore din alte surse (adesea
Europene). Renovările şi reamenajările sunt privite cu mai
multă înţelegere. Universităţile
au făcut eforturi pentru a avea
un surplus de fonduri de la investirea în domeniile academice
pentru a îmbunătăţi rezultatele
RAE în anii precedenţi conform
figurii 1.2., figura pune în evidenţă performanţele universităţilor în termenii abilităţii de a
investi în anii următori în capacitatea clădirilor.

Figura nr. 1.2. Performanţele universităţilor

Sursa: Operating and financial review and financial statements 2008‑2009
Universităţile au ca obiectiv
menţinerea timp de 35 de zile a
cheltuielilor în bunuri, acestea
sunt în prezent depăşite datorită nivelului mare de lichidităţi
deţinute, datorită banilor din

finanţări. Universităţile au în
prezent niveluri scăzute de împrumuturi externe şi de aceea
rata este mare, motiv ce se poate observa în tabelul 1.4.

Tabel nr. 1.4. Rata fondurilor proprii în raport cu fondurile externe
KPI ‑ Fonduri folosite pentru a plăti datoria pe termen lung
Ani
Rata fondurilor proprii în raport cu fondurile externe
2010‑2011
4.83
2009‑2010
3.76
Sursa: Operating and financial review and financial statements
2010‑2011

4. Fonduri cu destinaţie
specială/ipotecate
Deşi intens antipatizate de
Rectori (şi, în consecinţă, denumite fonduri din “borcanul cu
miere”), toate agenţiile finanţatoare alocă sume de bani unor
proiecte speciale, 1.455 mil. £,
în 2010/2011, în Anglia. Acestea
sunt în general destinate aplicării unor politici guvernamentale
care, daca nu ar fi astfel finanţate, ar prezenta prea puţin interes pentru universităţi, aceasta
măsoară viabilitatea universităţii şi pune în evidenţă puterea
bunurilor faţă de dependenţa de
datoria externă prezentate în figura 1.3. şi figura 1.4.
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Figura nr. 1.3. Lichidităţile universităţilor
(Acesta măsoară lichidităţile universităţii şi pune în evidenţă
abilitatea de a finanţa activităţile)

Sursa: Operating and financial review and financial statements 2010‑2011

Figura nr. 1.4. Viabilitate – fonduri folosite pentru a plăti datoria pe termen lung
(Aceasta măsoară viabilitatea universităţii, şi pune în evidenţă puterea bunurilor
faţă de dependenţa de datoria externă.)

Sursa: Operating and financial review and financial statements 2010‑2011
În medie, fondurile furnizate
de agenţiile finanţatoare de mai
sus reprezintă numai 39% din
veniturile unei universităţi britanice. Procentul variază clar pe
o plajă largă între diferitele tipuri de instituţii, dar indică măsura în care sistemul britanic de
învăţământ superior şi‑a redus
dependenţa de finanţarea bugetară directă. Oricine este interesat de a studia în detaliu acest
model britanic de finanţare ar
putea consulta trei publicaţii

excelente disponibile de la HEFCE, Învăţământul superior în
Marea Britanie, finanţarea în‑
văţământului superior în Anglia
şi despre HEFCE[4].
Sume mari de bani sunt puse
la dispoziţia universităţilor bri‑
tanice, mai ales din Uniunea
Europeană, pentru a sprijini
proiecte. Sursele de finanţare
[4]
***www.swansea.ac.uk, Opera‑
ting and financial review and financial
statements, 2010‑2011

sunt prea numeroase pentru a fi
lansate acum, dar includ organizaţii precum, Fondul European
de Dezvoltare Regională, Fon‑
dul Social European (în funcţie de performanţele economice
ale unei regiuni, cele doua pot
fi combinate ca fiind finanţarea
obiectivului unu) şi ERASMUS/
SOCRATES. Taxele de şcolari‑
zare ale studenţilor autohtoni
reprezintă o formă de venit este
foarte controversată şi cu un puternic caracter politic. Aproape
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fiecare sistem de învăţământ
superior din lume (atât public,
cât şi privat) percepe din partea
studenţilor o parte din costurile
de şcolarizare, pe principiul că
beneficiarul trebuie să contribuie financiar la propria educaţie.
Tradiţia universităţilor este
de a percepe taxe mai mici (în
special în cazul cursurilor cu
frecvenţă redusă/seral când
mulţi beneficiari ar putea fi angajaţi) şi să nu ia în calcul factorii de piaţă atunci când stabilesc
nivelul taxelor de şcolarizare.
O revizuire a nivelului taxelor
nu este impusă/determinată de
guvern; după ce se iau în calcul scutirile de plată şi bursele
pentru studenţii dezavantajaţi,
această creştere este una din
cele mai simple căi de sporire
rapidă şi nedureroasă a veniturilor, deşi este imperativ
să ne asigurăm că asemenea decizii nu scad semnificativ numărul de studenţi, afectând astfel
viabilitatea cursurilor şi veniturile principale de finanţare a
procesului de învăţământ. Tre-
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un echilibru.
Programele cu plata integrală reprezintă un fenomen interesant şi în creştere, în Marea
Britanie şi se referă la dezvoltarea unor programe făcute la
comandă, oferind calificări acreditate, pentru clienţi instituţionali individuali atât în sectorul public cât şi privat. Programele nu sunt finanţate ca şi
cum ar face parte din fondurile
principale destinate procesului
de învăţământ, dar toate costu‑
rile sunt plătite de către client.
În Marea Britanie multe aspecte ale formării cadrelor medicale
medii se încadrează în această
categorie, iar instituţia în care
lucrează consultantul britanic
este implicată în programe similare cu armata britanică.
În anul 2010/2011, în Marea
Britanie, “afacerile proprii” de
cazare şi alimentaţie au contribuit cu 1,968 mil. £ la bugetele
universităţilor, respectiv 7% din
total.
Vânzarea de servicii şi închirierea de facilităţi în cadrul
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universităţilor acestea sunt binecuvântate cu personal care are
o gamă largă de abilităţi şi o expertiză care ar putea fi exploatate comercial, ca şi facilităţi care
ar putea fi închiriate. Să menţionăm astfel de servicii: cursuri
scurte, consultanţă, servicii profesionale, testarea materialelor,
produselor şi proceselor, oferta
de servicii de autentificare, certificare şi aprobare, oferta de
servicii de secretariat/administraţie, acces plătit la informaţii,
acces la computere, etc.[5]
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Efectele educaţiei asupra pieţei
forţei de muncă
drd. Andreea-Monica PREDONU
Academia de Studii Economice, Bucureşti

W

e are all aware that education is very important and to achieve its highest
levels is as important developments in the education system in all parts
of the world.
In this paper, we analyze the effects of education and Romanian education system
on the labor market in Romania and the labor market in the European Union in
terms of migration. I chose this topic because the labor market in Romania wanted
to join the European Union, and education is seen as a lever to launch it.
Key words: labor market, training, education, employment, salary.

Influenţa exercitată de sistemul educaţional asupra ofertei
de muncă nu implică doar un
aspect calitativ, fiind şi unul
dintre cei mai importanţi factori
în modelarea ofertei de forţă de
muncă din punct de vedere calitativ şi structural, arătând de
asemenea opţiunile tinerei generaţii pentru un anumit gen de
activitate.
Astăzi în lume există aproximativ un miliard de tineri care
au vârsta cuprinsă între 15 şi
24 de ani, iar 85% dintre aceştia
trăiesc în ţări în curs de dezvotare. Rata de participare pe piaţa
muncii în rândul tinerilor a scăzut la nivel mondial, în principal
datorită prelungirii studiilor în
rândul tinerilor şi scăderii ratei
natalităţii. Uniunea Europeană
numară în prezent aproximativ
62 de milioane de tineri, ceea ce
reprezintă 12,7% din populaţia
totală.
Conform datelor furnizate de
Institutul Naţional de Statistică există un trend descrescător în ceea ce priveşte evoluţia
populaţiei tinere până în anul
2025. Aceasta evoluţie poate fi

explicată de scăderea natalităţii,
creşterea duratei şi nivelului de
educaţie şi mobilitatea socială.
Evoluţia populaţiei tinere
în perioada 2004‑2025
2004

2015

2025

Urban

14,4% 13,5% 11,6%

Rural

18,3% 16,4% 15,6%

Sursa: Proiectarea populaţiei
României, pe medii până în
anul 2025, p. 19
Totodată, conform obiectivelor Strategiei europeane pentru
creşterea locurilor de muncă resursele umane europene trebuie
să fie atingă, în primul rând, următoarele performanţe:
• Să fie bine educaţi şi bine
formaţi;
• Să aibă competenţe care
să‑i ajute să facă faţă cererii economiei actuale, care
este o economie bazată pe
cunoaştere.
Pentru a obţine acest lucru, instruirea nu trebuie să se
oprească la nivelul şcolii liceale
sau generale, ci trebuie să fie un

proces continuu pe toată durata
vieţii. Pe măsură ce continuă să
apară produse şi servicii noi, se
adoptă noi tehnologii şi procese, sectoarele industriale şi întreprinderile se restructurează
pentru a deveni mai competitive, iar economiile regionale şi
naţionale concurează pe o piaţă
globală. Tocmai din aceste motive, forţa de muncă din Uniunea Europeană trebuie să fie
deschisă noului, la un mediu în
care schimbarea este normală,
iar competenţele noi sunt mereu
căutate.
Educaţia şi formarea sunt
factori critici în dezvoltarea
potenţialului uman pe termen
lung al Uniunii Europene pentru competitivitate şi, de asemenea, pentru coeziunea socială.
Toţi cetăţenii europeni trebuie
să beneficieze de o oferta de locuri de muncă mai bune şi mai
multe.
Uniunea Europeană are un
set cuprinzător de politici şi de
strategii, la nivel european, naţional şi regional, pentru a îmbunătăţi calificările forţei de
muncă din Uniunea Europeană.
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Multe dintre aceste strategii îmbunătăţesc sistemele de învăţământ superior şi de formare profesională şi consolidează legăturile dintre aceşti furnizori de
servicii de formare şi instruire,
pentru a garanta faptul că competenţele dobândite sunt cele de
care au nevoie companiile, atât
în prezent, cât şi în viitor.
Fondul Social European prezintă o axă prioritară privind
capitalul uman 2007‑2013, care
acoperă toate activităţile de educaţie şi de pregătire. Această axă
vizează atât îmbunătăţirea calităţii şi disponibilităţii formelor
de educaţie şi formare pentru a
ajuta persoanele în a obţine un
loc de muncă, cât şi susţinerea
formării profesionale, ca un proces continuu pe toată perioada
vieţii, pentru a ajuta persoanele
să‑şi păstreze locurile de muncă,
să promoveze la locul de muncă,
să se pregătească pentru schimbarea locului de muncă, cât şi
pentru revenirea pe piaţa muncii după pierderea unui loc de
muncă.
Fondul Social European sprijină societatea pentru educaţie
şi pregătire profesională continuă prin:
ü conceperea şi implementarea reformelor în sistemele
de educaţie şi de formare:
reforme care cresc gradul
de inserţie profesională a
persoanelor, care fac formarea iniţială şi profesională mai relevantă faţă
de nevoile angajatorilor
şi care actualizează competenţele educatorilor şi
formatorilor pentru a lua
în considerare nevoia de
inovaţie şi economia bazată de cunoaştere. În special, aceste reforme lărgesc
relevanţa şi disponibilitatea căilor de învăţare continuă pe parcursul vieţii
pentru lucrători.
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ü activitatea strânsă în reţea între instituţii de învăţământ superior, centre
de cercetare şi de tehnologie şi întreprinderi. Toate aceste organizaţii sunt
implicate în formarea profesională, astfel încât comunicarea dintre ele este
vitală pentru relevanţa
şi eficienţa programelor
de formare, dar şi pentru
conceperea şi implementarea abordărilor inovatoare
din domeniul învăţării pe
parcursul vieţii.
Pentru regiunile mai puţin
dezvoltate din Uniunea Europeană, Fondul Social European
finanţează tipuri suplimentare
de activităţi, şi anume:
• implementarea reformelor în cadrul sistemelor de
educaţie şi de formare în
maniere care să sensibilizeze resursele de muncă
cu privire la importanţa
nevoilor societăţii bazate
pe cunoaştere şi, în special, cu privire la nevoia de
învăţare pe parcursul vieţii.
• stimularea
participării
la învăţarea continuă pe
parcursul vieţii prin reducerea abandonului şcolar
timpuriu, reducerea disparităţilor dintre femei
şi bărbaţi din anumite
domenii şi îmbunătăţirea
accesului la educaţia de
calitate;
• cultivarea unui număr
mai mare de cercetători şi
inovatori prin finanţarea
studiilor postuniversitare
şi a formării cercetătorilor.
Pentru a analiza efectele
educaţiei asupra pieţei forţei de
muncă din România şi Uniunea
Europeană, vom avea in vedere migraţia forţei de muncă din
ţara noastră, deoarece reformarea pieţei muncii şi a sistemului
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de educaţie este strânsă legată
de migraţia forţei de muncă.
Foarte multe studii au încercat să identifice efectul migraţiei
pentru piaţa muncii în ţările de
destinaţie studiind efectul unui
şoc în oferta de muncă pentru
salarii, pentru rata şomajului
şi cea a participării. Studii echivalente pentru ţările de origine
sunt cu mult mai puţine. Puţinele estimări disponibile sugerează că în ţări cu rate mari ale
migraţiei, elasticitatea salariilor
în raport cu rata migraţiei este
în jur de 0,5, adică, dacă 10%
din muncitorii cu o anumită calificare şi experienţă pe piaţa
muncii emigrează, salariile celor rămaşi, cu aceeaşi calificare
şi experienţă, cresc cu 5%.
Majoritatea migranţilor sunt
muncitori necalificaţi care intră
şi lucrează adesea ilegal în statul de destinaţie. Însă, aceste
migraţii ilegale nu sunt luate
în considerare în cadrul studiilor. Analize similare ajung la un
efect cu mult mai mic al migraţiei asupra salariilor, de exemplu
în cazul Poloniei, unde o rată
a migraţiei de 10% a condus în
medie la o creştere a salariilor
cu puţin peste 2%. Estimările
recente sugerează că, în cazul
Poloniei, după aderarea la Uniunea Europeană, migraţia a redus rata şomajului cu numai 0,4
puncte procentuale, în condiţiile
în care aceasta era aproape triplă faţă de rata şomajului din
România.
Toate aceste date disponibile
indică faptul că experienţa muncii în străinătate are ca efect o
creştere a productivităţii muncii celor întorşi în ţara noastră.
Aceştia obţin în medie o primă
de salarizare de peste 15% numai pentru această experienţă,
datorată exclusiv calificărilor
informale sau învăţării unor
limbi străine pe durata muncii
în străinătate.
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Migranţii întorşi în România
au în schimb o participare pe
piaţa muncii cu mult mai redusă chiar decât cea a nemigranţilor. Asta se explică în mare
parte prin rolul sumelor transferate periodic şi al economiilor
aduse în ţară la întoarcere. Ambele cresc atât probabilitatea
neparticipării, cât şi pe aceea
de a lucra pe cont propriu ori a
deveni antreprenor. Transferurile financiare au acelaşi efect
şi pentru gospodăriile spre care
migranţii transferă bani: îi fac
pe membrii acestor gospodării
să aibă perioade îndelungate de
neparticipare pe piaţa muncii.
Teoria economică standard
studiază migraţia folosind acelaşi model ca în cazul educaţiei:
acela al unei investiţii în capital
uman. Principalul rezultat al
educaţiei este creşterea productivităţii muncii, aşa cum spunea
dl. profesor Dragoş Huru, în cartea sa: „Investiţiile – Capital &
Dezvoltare”, iar această creştere
a productivităţii ar avea efecte şi asupra ocupării forţei de
muncă şi asupra creşterii economice. Deciziile legate de migraţie şi cele legate de educaţie
sunt corelate sub multe aspecte.
De multe ori sunt luate simultan: într‑o perspectivă intertemporală, tipul de educaţie ales
depinde de hotărârea de a migra sau nu în viitor. Pe de altă
parte, decizia de a migra, când
şi unde, va fi decisiv influenţată
de studiile absolvite în ţara de
origine. Uneori, migraţia însăşi
are drept scop educaţia ori obţinerea unor calificări profesionale în străinătate. Faptul că
modelul migraţiei din România
e în linii mari consistent cu o
raţionalitate economică confirmă importanţa acestei legături
şi relevanţa ei politică. Astfel
spus, migranţii pleacă când şi
unde calificările lor sunt mai
bine apreciate şi se întorc dacă
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şi când le vor fi de folos pe piaţa
muncii din România.
Creşterea productivităţii migranţilor după întoarcerea în
România, exprimată în prima
de salarizare amintită anterior, poate fi interpretată şi din
perspectiva stocului de capital
uman. Utilizând un aşa‑numit
coeficient mincerian (estimat
cu diverse seturi de date), diferenţa de productivitate după
întoarcere poate fi tradusă în
ani de şcolarizare şi reprezintă
echivalentul a doi ani în plus de
educaţie faţă de studiile absolvite iniţial în ţară şi de calificările
formale obţinute în străinatate.
În momentul plecării, migranţii
au în medie cu puţin peste un
an de studii în plus faţă de cei
rămaşi (în termeni de productivitate, şi nu de durată medie de
şcolarizare). Cu toate astea, sunt
mult mai mulţi migranţi care au
plecat decât cei care s‑au întors
deja şi sunt activi în ţară. România pierde deci capital uman
chiar dacă o parte din migraţie
este doar temporară.
Migraţia nu influenţează
însă numai educaţia migranţilor, ci şi deciziile celor care nu
vor migra. Perspectiva migraţiei schimbă aşteptările legate de
utilitatea investiţiilor private în
educaţie. Mai mulţi vor fi poate
tentaţi să aleagă profesiuni productive şi să studieze mai mult.
Dacă în final nu toţi vor migra,
nivelul general de educaţie e posibil să crească şi să genereze pe
termen lung externalităţi pozitive pentru sistemul de educaţie.
Mai mult, transferurile financiare de la migranţi pot avea
un efect major în deciziile de
şcolarizare ale copiilor acestora
rămaşi în statul de origine. Ele
pot relaxa constrângerile bugetare şi permite investiţii mai
mari în educaţie.
Raţionalitatea economică a
deciziilor migranţilor are implicaţii directe din orice perspectivă
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politică. În primul rând, aşa‑numitele politici de migraţie (cele
care se referă explicit sau implicit la controlul fluxurilor), deşi
au evident un impact asupra deciziilor migranţilor (mărind sau
micşorând costurile migraţiei),
nu sunt în final factorul hotărâtor nici pentru magnitudinea
şi selectivitatea fluxurilor, nici
pentru alegerea statului de destinaţie. Oportunităţile identificate de migranţi, în special cele
de pe piaţa forţei de muncă, sunt
cele care vor determina alegerile
acestora.
Asta presupune că, în al doilea rând, politici din alte domenii (cum sunt piaţa muncii şi
educaţia) pot avea un impact cu
mult mai mare asupra deciziilor
de a migra, a duratei migraţiei
şi a comportamentului după o
posibilă întoarcere.
Nu numai economiştii, dar şi
un sociolog renumit al migraţiei
precum Douglas Massey, accentuează adesea faptul că singurul mod eficient de a influenţa
fluxurile de migraţie este de a
schimba aşteptările migranţilor
legate de posibila lor performanţă pe piaţa forţei de muncă din
statul de origine sau de destinaţie. Adică acele politici care le
vor afecta posibilităţile de a obţine venituri din muncă, precum
şi distribuţia acestor venituri,
adică valoarea relativă a educaţiei şi calificărilor lor pe piaţa
muncii.
În al treilea rând, şi acesta pare a fi un paradox specific
României actuale, problema
migraţiei nu a provenit pentru
România direct din consecinţele negative ale migraţiei masive
a forţei de muncă, ci tocmai din
presupusele ei efecte pozitive pe
termen scurt. Guverne succesive au mizat pe raţionalitatea
migranţilor, participând deci tacit la plecarea acestora, pentru a
amâna reforme din domenii vitale, contând pe efecte presupus
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pozitive ale migraţiei, cum ar
fi detensionarea pieţei forţei de
muncă ori finanţarea balanţei
de plăţi prin transferurile de la
migranţi.
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Formarea continuă a
magistraţilor
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al Magistraturii

T

his paper is focused on pointing out the essential
elements of the lifelong learning program of
magistrates in Romania and in other states.
The article is structured in five parts. The first refers to
the conceptual limits of the “lifelong learning” notion,
and its place among the types of permanent education.
The second part identifies the training structures in
the judicial system, the third analyses the “hardcore”
of lifelong learning, referring to the percentage and
importance of each component in the Romanian system
and other foreign systems, and the forth part approaches
the issue of evaluating the lifelong learning activities.
In the fifth part, a conclusion is promoted according
to which an uniform system of permanent education in
the judiciary field cannot be a viable solution, being given
the cultural, economical and social differences between
the receivers of the permanent education process.
Key words: Permanent Education, Lifelong Learning,
Education in the Judiciary System, Magistrate’s
Education

1. Pregătirea magistraţilor
este unul din elementele esenţiale ale unui sistem jurisdicţional funcţional, astfel, pentru
desfăşurarea raporturilor judiciare în condiţii optime este necesar ca actorii implicaţi (părţi,
avocaţi sau terţi) să primească
garanţiile desfăşurării unui proces just sub toate aspectele din
partea magistraţilor ca şi reprezentanţi ai puterii judecătoreşti
în stat.
Prezentul articol are ca scop
analizarea componentelor fundamentale care stau la baza programului de formare continuă a
magistraţilor, în special în sistemul românesc, dar şi în sistemele de pregătire a magistraţilor
din alte state.

Pentru început sunt necesare
o serie de scurte delimitări terminologice care vor stabili raporturile dintre diferitele concepte
utilizate pe parcursul lucrării.
În primul rând, problematica
abordată are în vedere educaţia permanentă a unei categorii
socio‑profesionale. În literatura
română de specialitate[1], educaţia permanentă este definită
drept un sistem educaţional des‑
chis, compus din obiective, conţi‑
nuturi, forme şi tehnici educaţio‑
nale, care asigură întreţinerea şi
dezvoltarea continuă a potenţia‑
lului cognitiv, afectiv şi acţional
al personalităţii, al capacităţilor
[1]
I. Bontaş, Tratat de pedagogie, ed.
a VI‑a, Ed. All, Bucureşti, 2007, pg. 350
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şi deprinderilor de autoeducaţie,
formarea de personalităţi inde‑
pendente şi creative.
Din perspectiva doctrinei pedagogice contemporane, forma
actualmente cunoscută de educaţie permanentă se încadrează
în noţiunea restrânsă de educaţie permanentă postmodernă[2].
Scopul iniţial al conceptului a
fost de a justifica o şcolarizare de
lungă durată pentru a promova
norme şi valori sociale menite să
aducă la nivelul contemporan de
dezvoltare tehnică, ştiinţifică,
socială şi etică a populaţiei din
medii defavorizate sau cu acces
limitat la factori de evoluţie pe
aceste planuri. Sensul definitiv
al conceptului, astfel cum este
folosit în literatura contemporană, a fost conturat în 1970,
odată cu publicarea sub egida
UNESCO a unui volum intitulat
Introducere în educaţia perma‑
nentă, sub coordonarea lui Paul
Lengrand[3].
În accepţiune contemporană[4], există trei forme ale educaţiei permanente: a) forme
organizate de şcoală, b) forme
organizate de sistemul de educaţie permanentă, c) forme libere, spontane, în cadrul educaţiei perişcolare şi extraşcolare.
Pentru scopul prezentei lucrări,
interes prezintă doar cea de‑a
doua formă, denumită în literatura de specialitate[5] şi formare
continuă.
2. În domeniu judiciar, formarea continuă a magistraţilor
se face atât prin fiecare sistem
naţional, cât şi prin intermediul
unor reţele de cooperare menite
să uniformizeze această pregătire, dar şi să permită perfecţionarea magistraţilor prin schimburi
[2]
S. Cristea, Fundamentele pedago‑
giei, Ed. Polirom, Iaşi, 2010, pg. 327
[3]
Respectivul volum a fost tradus în
limba română în 1973 pentru Editura
Didactică şi Pedagogică.
[4]
I. Bontaş, op.cit., pg. 352
[5]
I. Bontaş, op.cit., pg. 353
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de experienţă, respectiv asistenţă judiciară, precum European
Commission for the Efficiency
of Justice (CEPEJ), European
Network for the Exchange of
Information between Persons
and Entities Responsible for
the Training of Judges and Public Prosecutors (Reţeaua de la
Lisabona), European Judicial
Training Network (EJTN), Consultative Council of European
Judges (CCEJ) and Consultative Council of European Prosecutors (CCEP).
Structurile de formare se împart, în general, în trei categorii,
plecând de la structurile formale specifice entităţilor finanţate
din fonduri guvernamentale[6],
aflate sub controlul puterii judecătoreşti, care se ocupă atât
de recrutarea cât şi de formarea
continuă a magistraţilor, cum
este cazul în România, Franţa şi
Germania, sau structuri informale precum departamente care
au şi astfel de atribuţii în cadrul
Ministerului Justiţiei, precum
în Austria şi Olanda, sau structuri formale funcţionând în parteneriat cu universităţi şi alte
organisme destinate formării
magistraţilor, cum este cazul în
Statele Unite ale Americii, Canada sau Australia.
Pentru a analiza obiectivele formării continue, este necesar să se plece de la premisa că
aceasta a apărut ca un răspuns
la o necesitate socială, decurgând
din nevoia de perfecţionare a reprezentanţilor unei autorităţi
judecătoreşti, dată fiind funcţia
pe care aceştia o îndeplinesc în
cadrul relaţiilor sociale. În egală
măsură, formarea continuă are
[6]
C. Thomas, Review of Judicial
Training and Education in Other Ju‑
risdictions – Report prepared for the Ju‑
dicial Studies Board, Universitatea din
Birmingham, Facultatea de Drept, 2006,
pg.133, disponibil on‑line la adresa:
http://www.ucl.ac.uk/laws/socio‑legal/
docs/Review_of_Judicial_Train.pdf, accesat la data de 01.09.2012
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şi natura unei garanţii oferite
de sistem actorilor implicaţi (în
special părţilor litigante şi avocaţilor acestora).
Pentru acest motiv, s‑a efectuat inclusiv demersul consacrării legislative a importanţei formării continue în desfăşurarea
activităţii magistraţilor: „For‑
marea profesională continuă a
judecătorilor şi procurorilor con‑
stituie garanţia independenţei
şi imparţialităţii în exercitarea
funcţiei.”, conform art.35, alin.1
din Legea nr.303/ 2004.
3. Acceptând importanţa socială a nevoii de educaţie permanentă, în literatura de specialitate[7] şi în rapoartele experţilor
din cadrul diferitelor organisme
de cooperare în materie judiciară[8], s‑au prevăzut o serie
de obiective care se impun a fi
atinse în cadrul procedurilor de
formare continuă, care nu sunt
limitative şi care pot fi completate în funcţie de specificul sistemului naţional. Aceste obiective
comune vizează: a) pregătirea în
materia dreptului substanţial[9],
b) pregătire în materia abilităţilor judiciare comune (redactare
de acte procedurale, motivarea
acestora, îndeplinirea procedurilor administrative aferente,
etc.), c) pregătire în materia
[7]

C. Thomas, op.cit., pg.57
D. Piana, C. Thomas, H. Epineuse,
C. Guarnieri, Judicial Training and
Education Assesment tool ‑ draft report
prepared for CEPEJ, Judicial Studies
Alliance, 2007, pg.7 disponibil on‑line
la adresa: http://www.ucl.ac.uk/laws/
judicial‑institute/docs/Judicial_Ed_Assess_Tool_2007.pdf, accesat la data de
01.09.2012
[9]
În sens pur juridic, noţiunea de
drept substanţial nu este adecvată,
întrucât obiectul studiului pe calea
formării continue îl fac atât instituţiile
de drept substanţial strict, cât şi
instituţiile de drept procesual. În prezenta lucrare se va reţine sensul larg
al noţiunii, anume acela de prevedere
legală, incluzând aici toate dispoziţiile
cuprinse în norme juridice aplicabile
unei cauze.
[8]
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eticii judiciare, d) pregătire în
materia abilităţilor judiciare
complexe, e) pregătire în materia contextului social al unor
anumite categorii de incriminări, respectiv abateri, f) pregătire în materia bunăstării personale. Se poate spune că aceste
obiective, împreună, reprezintă
nucleul dur al formării continue
în domeniul judiciar, în accepţiunea contemporană.
În continuare, vom alege
să dezvoltăm fiecare categorie
menţionată, făcând precizările
necesare atât pentru sistemul
de formare din România cât şi
pentru cel din alte state.
În privinţa pregătirii în ma‑
teria dreptului substanţial, este
necesar de menţionat că aceasta
ocupă o dimensiune covârşitoare din activităţile contemporane
de instruire a magistraţilor.
Raţiunea care justifică necesitatea pregătirii tehnice a magistraţilor în materia dreptului
aplicabil sunt evidente, dincolo
de orice dubiu, în condiţiile în
care legislaţia este într‑o permanentă evoluţie, mai mult sau
mai puţin în consonanţă cu nevoile sociale care necesită reglementare juridică. Pentru buna
funcţionare a unui sistem judiciar nu este suficientă o simplă
cunoaştere a normei în vigoare
la momentul litigiului, ci este
necesară şi înţelegerea mecanismului de aplicare a acesteia, care
uneori poate trimite la o nouă
normă sau care poate exclude de
la aplicare norma respectivă.
Probleme de anvergură apar
odată cu introducerea în legislaţie a unor instituţii complet noi
şi străine sistemului nostru de
drept. În acest sens, uneori, se
poate ajunge la blocaje instituţionale, întrucât aplicarea dispoziţiilor noi face obiectul unor
interpretări diferite, de altfel
temeinic fundamentate, şi care
exclud posibilitatea unei soluţionări unitare a unui anumit
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tip de litigii. Soluţii procedurale
pentru astfel de blocaje există,
dar raţiunea formării continue
a magistratului este tocmai aceea de a permite formularea unei
perspective uniforme anterior
intrării în vigoare a normei, în
special pentru evitarea unor
astfel de blocaje.
În momentul de faţă, problema este de actualitate, întrucât
de aproximativ 1 an a intrat în
vigoare un nou Cod civil şi sunt
perspective apropiate ale intrării în vigoare a unui nou Cod de
procedură civilă, care reprezintă
mai mult decât o adaptare a vechii proceduri la nevoile edictate de noul Cod civil, iar simpla
aplicare a acestuia nu va fi suficientă în lipsa înţelegerii unor
noi configurări a unor principii
de bază ale procedurii civile. În
acest sens, studii privind instituţiile introduse prin noile coduri au făcut obiectul lucrărilor
de specialitate şi al conferinţelor
ştiinţifice dedicate acestei discipline din ultimii ani.
În România, formarea continuă a magistraţilor este realizată prin intermediul Institutului
Naţional al Magistraturii, departamentul de formare continuă, care organizează periodic
dezbateri, la nivel naţional, pe
teme de actualitate, sub coordonarea unor magistraţi sau a
unor cadre didactice universitare, ori a altor practicieni care se
bucură de o înaltă recunoaştere profesională şi care au făcut
obiectul unei proceduri de selecţie pentru funcţia de formator.
Într‑o proporţie covârşitoare,
lucrările departamentului de
formare continuă, în România,
vizează pregătirea în domeniul
dreptului substanţial. Activităţile din cadrul acestui program
la care este posibilă participarea
sunt publicate pe site‑ul Institutului Naţional al Magistraturii,
magistraţii urmând a‑şi confirma participarea într‑un interval
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indicat pentru înscrieri. Participarea nu este obligatorie, însă,
urmarea cursurilor va fi valorificată atât în activitatea practică,
cât şi într‑o fişă anuală de evaluare a magistraţilor.
O altă modalitate de realizare a formării continue în probleme care se circumscriu noţiunii
de pregătire în domeniul dreptului substanţial este organizată prin intermediul reţelelor
de cooperare stabilite la nivelul
organismelor europene menite
să uniformizeze pregătirea magistraţilor, precum cele enumerate în paragrafele anterioare.
Pentru acestea, accesul magistraţilor români se realizează în
baza unei selecţii organizate de
I.N.M.
O ultimă modalitate de formare continuă vizează organizarea la nivelul curţilor de apel
a unor dezbateri conduse de
formatori acreditaţi de I.N.M.,
cu magistraţii care funcţionează în raza acelei Curţi de apel.
De regulă, participarea nu este
obligatorie, însă nivelul de specificitate al acestor întâlniri le
face extrem de utile pentru activitatea judiciară.
Enumerând aceste trei modalităţi, am identificat modul în
care formarea continuă de tipologie clasică: formator‑cursant,
se desfăşoară în România. În
plus există posibilitatea vizionării on‑line a unor prelegeri susţinute pentru magistraţi de către
formatori sau studierea unor
materiale puse la dispoziţie de
aceştia, dar ponderea acestor
modalităţi suplimentare în formarea continuă a magistraţilor,
este extrem de redusă, nefiind
specifică sistemului nostru de
educaţie permanentă şi neoferind întotdeuna răspunsuri la
întrebările punctuale care constituie punctele nevralgice ale
funcţionării organelor judiciare.
În Franţa, Germania, S.U.A.,
şi Canada sistemul de formare
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în materia dreptului substanţial este în mare parte similar,
iar raţiunile care justifică necesitatea unui sistem de formare
continuă în România sunt valabile şi în cazul acestor state.
Diferenţele principale apar în
cadrul procesului de evaluare a
efectului formării continue, aspect care va fi tratat ulterior pe
parcursul lucrării.
În privinţa pregătirii în mate‑
ria abilităţilor judiciare comune
(redactare de acte procedurale,
motivarea acestora, îndeplinirea procedurilor administrative
aferente, etc.), se poate remarca
faptul că în momentul de faţă,
în România, astfel de activităţi
fac, în mod predominant, obiectul formării iniţiale, ca etapa
premergătoare ocupării funcţiei
de magistrat.
Necesitatea perfecţionării în
domeniu este o problemă reală,
întrucât magistratul în funcţie
are nevoie atât de cunoştiinţe teoretice, de cunoştiinţe de practică judiciară, dar şi de abilitatea
de a transpune dispoziţiile date
într‑o formă adecvată pentru a
justifica aducerea lor la îndeplinire. În concret, activităţile judiciare comune vizează modul de
redactare al hotărârilor, motivarea acestora, audierea martorilor în funcţie de particularităţile
fiecăruia (vârstă, sex, personalitate) şi de particularităţile cauzelor (cauze civile, cauze penale
din domeniul criminalităţii economice, cauze penale privind infracţiunile săvârşite cu violenţă,
etc.)
O altă dimensiune a acestor
activităţi judiciare comune este
acoperită de sfera noţiunii de rol
activ al magistratului, astfel, în
această categorie se vor regăsi toate obligaţiile aparţinând
judecătorului privind punerea
în vedere a anumitor drepturi
procesuale, urmărirea aflării
adevărului pe calea unui proces
echitabil, promovarea medierii

EDUCAŢIE ŞI POLITICI
EDUCAŢIONALE
şi a altor mijloace alternative de
soluţionare a litigiilor, etc.
În România, acest tip de activităţi este extrem de redus ca
şi anvergură, în ciuda utilităţii
sale, în lista de activităţi de formare continuă oferită de I.N.M.
pentru anul 2012, regăsindu‑se
un număr foarte redus de cursuri ce se circumscriu acestei
tipologii[10].
În alte state, precum Franţa,
Germania, Danemarca, Spania,
Austria, S.U.A., Canada, Australia, pregătirea în acest domeniu
este uzuală şi se regăseşte într‑o
pondere mult mai ridicată.[11]
Referitor la pregătirea în ma‑
teria eticii judiciare, trebuie specificat că programele din această materie există, dar abundenţa lor este relativ restrânsă. În
concret, necesitatea unei astfel
de instruiri este esenţială pentru menţinerea standardului de
independenţă a justiţiei şi de
imparţialitate şi integritate a
magistratului. Comportamentul
judecătorului sau al procurorului în cursul procesului, faţă de
părţi, avocaţi sau terţi, reprezintă o oglindă a sistemului judiciar
prin perspectiva celor implicaţi.
În cazul în care încrederea în
sistem, în sens larg, este scăzută, este de datoria magistratului
ca prin comportamentul său să
ofere garanţii menite să restabilească credibilitatea sistemului
judiciar atât faţă de persoanele
direct implicate cât şi faţă de
opinia publică.
Mai mult, pentru admiterea
în profesia de magistrat, candidatul trebuie să facă dovada
unei bune reputaţii, iar aceasta
trebuie menţinută pe tot parcursul exercitării profesiei prin evitarea echivocului în soluţionarea
[10]
Lista activităţilor de formare
continuă dintr‑un an, cu specificarea domeniului de formare, poate fi consultată
pe site‑ul I.N.M., la adresa http://
inm‑lex.ro/index.php?MenuID=131 accesat la data de 01.09.2012
[11]
C. Thomas, op.cit., pg.58
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cauzelor, a conflictelor de interese şi prin dezlegarea problemelor cu implicaţii etice în conformitate cu Codul deontologic[12].
În România, anual, se organizează un număr restrâns
de cursuri, dezbateri, respectiv
conferinţe pe tema Eticii şi Deontologiei Magistratului, iar sub
acest aspect nu se poate pretinde ca soluţionarea problemelor
de etică judiciară să se realizeze pe calea creşterii numărului
de cursuri destinate acesteia.
Problematica este similară şi în
alte state, iar prezenţa cursului
de etică judiciară este constantă
în majoritatea sistemelor de formare continuă din Europa, America de Nord şi Australia[13].
În privinţa pregătirii în ma‑
teria abilităţilor judiciare com‑
plexe, este esenţial de menţionat
că aceasta vine ca o completare
a pregătirii în materia abilităţilor judiciare comune şi vizează
situaţiile în care magistratul
îşi depăşeşte atribuţiile exercitate în mod uzual pentru a face
faţă unor noi tipuri de solicitări, de exemplu interacţiile cu
mass‑media ale magistraţilor
purtători de cuvânt sau abilităţile manageriale ale celor cu
funcţii de conducere.
În aceeaşi categorie se încadrează şi magistraţii care conduc o şedinţă de judecată bilingvă (în cazul în care una sau mai
multe părţi aparţin unei minorităţi naţionale ori nu cunosc limba oficială[14]), ori când se impun
[12]
D. Constantinescu, Judicial
Selection and Training in Europe –
propunerea proiectului de cercetare
doctorală, pg.2, disponibil on‑line la
adresa:
http://ucl.academia.edu/DianaConstantinescu/Papers/1271113/
Judicial_Selection_and_Training_in_
Europe_21st_Century_Perspectives_
on_Ethics_and_Soft_Skills_in_Court,
accesat la data de 01.09.2012
[13]
C. Thomas, op.cit., pg.58
[14]
În astfel de situaţii este asigurat
un translator, dar utilitatea cunoaşterii
de către magistrat a limbii este certă
în ce priveşte interpretarea limbajului
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cunoştiinţe tehnice aparţinând
unui domeniu conex pentru a înţelege o anumită situaţie de fapt
(de exemplu în cazul procurorilor criminalişti sunt necesare
cunoştiinţe de medicină legală,
ori al judecătorilor şi al procurorilor în cazul unor infracţiuni de
evaziune fiscală, unde sunt utile
cunoştiinţe de contabilitate).
În alte situaţii, magistratul
este pus în situaţia de a folosi
tehnică modernă care, uneori
presupune anumite cunoştiinţe
de operare (de ex. audierea unui
agent sub acoperire) sau posibilitatea interpretării datelor obţinute pe calea unor interceptări
(de ex. cunoaşterea limbajului
folosit în convorbiri codate).
În România, pregătirea magistraţilor în acest domeniu se
află într‑o fază incipientă. În
prezent există cursuri organizate special pentru instruirea
purtătorilor de cuvânt sau a
personalului cu funcţii de conducere, dar aspecte privind înţelegerea multidisciplinară a unui
fenomen, ori pregătirea pentru
desfăşurarea unei şedinţe multilingvistice sunt cel mult în stadiul de proiect.
În state precum Franţa, Germania, Austria, S.U.A., Canada, Australia, astfel de proiecte
sunt mult mai des întâlnite, iar
importanţa lor este promovată
într‑un mod mai eficient[15].
O problemă diferită se pune
în materia contextului social al
unor anumite categorii de incri‑
minări, respectiv abateri, astfel,
se are în vedere atât contextul
social aferent adoptării normei,
sub aspectul justificării nevoii
de reglementare la un anumit
moment, cât şi contextul social de la momentul judecării
unei anumite abateri, raportat
la momentul adoptării normei
aplicabile. Astfel, juridic, este

stimulată o interpretare teleologică a normei în discuţie, fapt
care poate intra în contradicţie,
la un moment dat cu principiul
legalităţii.
O altă formă comparabilă de
studiere a contextului social se
realizează pe calea prevenirii
discriminării prin analizarea
factorilor generatori şi a catalizatorilor sociali ai acestui
fenomen.
În România, ca şi în alte state europene, această problemă
nu este în mod expres soluţionată prin organizarea de cursuri
dedicate, însă studierea combaterii discriminării, fie sub forma
unor module, fie sub forma unor
cursuri complexe, include şi o
analiză a acestui context social,
pentru înţelegerea sursei anumitor deviaţii colective şi chiar
instituţionale.
Un ultim element component
al formării continue a magistraţilor îl reprezintă pregătirea în
materia bunăstării personale.
Aceasta nu este specifică tradiţiei educaţionale continentale
însă a fost dezvoltată în S.U.A.,
Canada şi Australia. În prezent,
în Germania, programe de acest
gen fac obiectul unor activităţi
restrânse ale Deutsche Richterakademie[16]. În România, nu
există cursuri periodice susţinute în această privinţă.
În concret, pregătirea în materia bunăstării personale a magistraţilor survine ca răspuns
la solicitările exercitării acestei
profesii, vizând aspecte de management al stresului, menţinerea sănătăţii fizice şi psihice
prin controale periodice şi inclusiv asistenţă în domeniul financiar şi al asigurărilor sociale. În
egală măsură, dat fiind volumul
activităţilor judiciare în cadrul
programului de lucru, obiectul
bunăstării magistraţilor vizează

non‑verbal în cazul audierii unei părţi
sau a unui martor.
[15]
C.Thomas, op.cit., pg.58

[16]
Organismul central care se ocupă
cu recrutarea şi formarea continuă a
magistraţilor în Germania.
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şi anumite aspecte referitoare la
planning‑ul familial şi inclusiv
planning‑ul etapelor vieţii în perioade de activitate, concediu şi
pensie.
4. O problemă cu impact considerabil în prezent, este reprezentată de evaluarea activităţii
de formare continuă, astfel cum
aceasta din urmă a fost concepută în modul prezentat anterior,
atât din perspectiva asimilării
informaţiilor propuse, cât şi din
perspectiva oportunităţii temei
alese.
Sistemul român nu oferă o
modalitate eficace de analiză a
impactului activităţii de formare continuă asupra cursantului.
În acest sens, trebuie avut în vedere că la sfârşitul unei etape de
formare, cursantul primeşte un
chestionar pe care îl va completa anonim, iar acesta reprezintă
principalul feedback obţinut în
procesul instruire.
În Franţa, Germania şi Austria, sistemul de formare este în
mare parte similar, iar efectul
stagiului de formare este ulterior evaluat printr‑o procedură
complexă, vizând atât părerea
personală a magistraţilor implicaţi, cât şi impactul pe care
tema discutată a avut‑o în perfecţionarea magistratului prin
analiza unor acte din activitatea
judiciară a acestuia. În egală
măsură, în aceste trei state, rezultatele la evaluările periodice
ale magistraţilor constituie o
componentă esenţială a examenului de promovare în cursul
carierei.
În Italia, pe de altă parte,
unde activităţile de formare continuă sunt într‑o fază incipientă
(în esenţă, sunt abordate doar
probleme de drept substanţial
şi de etică judiciară) , nu există
un sistem de evaluare a calităţii
acestora, fiecare activitate beneficiind, cel mult, de feedback‑ul
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oferit de un chestionar completat anonim, ca în România.
Un efect principal al lipsei
evaluării magistratului este dat
de imposibilitatea îmbunătăţirii
sistemului de formare în vederea acoperirii deficienţelor constatate în evaluarea acestuia.
Mai mult, modul de receptare
al informaţiilor oferite pe parcursul activităţilor de formare
trebuie evaluat şi din perspectiva cursantului într‑o modalitate cât mai complexă. Nu este
suficientă completarea unor parametri cu cifre de la 1 la 5 în
funcţie de utilitatea apreciată, ci
este necesară motivarea acestei
aprecieri. În mod normal, programa activităţilor de formare
continuă trebuie să rezulte din
nevoi sociale semnalate în special de destinatarii acestor activităţi, astfel se poate realiza un
parteneriat între organizaţia de
formare şi cursanţi, iar efectul
acestei abordări ar fi, cu certitudine, util.
În unele state, precum Danemarca sau Finlanda sunt utilizate sondaje asupra părţilor implicate într‑un proces atât pentru
a determina calitatea activităţii
judiciare, cât şi neajunsurile, de
orice natură, reclamate de părţi,
rezultatele astfel obţinute fiind
folosite în elaborarea programei
sistemului de formare[17].
[17]

C. Thomas, op.cit., pg.135
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5. Privind în ansamblu, nu se
poate pretinde că există o soluţie unică pentru eliminarea neajunsurilor sistemelor actuale de
formare continuă, atât din România, cât şi din alte state. Un
element aproximativ comun al
sistemelor studiate este dat de
un nucleu dur al activităţilor de
formare, cuprinzând cele şase
materii punctate în cuprinsul
prezentei lucrări. Necesitatea
fiecăreia este indiscutabilă, dar
modul de abordare al destinatarilor şi programa utilizată trebuie să fie specifice fiecărui public receptor în parte, existând
astfel o barieră generată de specificul cultural al comunităţilor
din care provin cursanţii.
Mai mult, adaptarea sistemului trebuie să ţină cont şi de alt
tip de bariere, de exemplu, cele
de natură economică. Cu certitudine un sistem viabil, prezent
în state precum Franţa, Germania, Austria, permite o bază
de selecţie pentru promovarea
magistraţilor în condiţii mult
mai pertinente decât rezultatele
unui singur examen de promovare, dar asemenea beneficii pot
fi atinse doar după ce sunt asumate o serie de cheltuieli pentru
a perfecţiona sistemul de formare continuă, care pot depăşi substanţial bugetele alocate acestui
tip de activităţi în alte state.
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O altă barieră se află la limita dintre psihologie şi pedagogie, fiind astfel nevoie de o
abordare complet diferită a aceleiaşi problematici în faţa unui
magistrat de 25 de ani, respectiv
a unui magistrat de 60 de ani.
În ambele situaţii, problema nu
se referă la interesul de a studia
disciplina abordată, cât la abilitatea de asimilare şi acceptare a
unor elemente care fac obiectul
cursului.
Este important de menţionat
că nu este recomandată o abordare non‑formală în chestiuni
de o importanţă vădită, întrucât
solemnitatea cadrului de desfăşurare al activităţii de instruire
poate reprezenta un avantaj în
transmiterea informaţiilor atât
ca şi conţinut, cât şi ca impact.
Modul în care sunt soluţionate toate aceste variabile face diferenţa dintre un sistem educaţional de succes şi unul aproape
inutil. În lipsa unui instrument
eficient de evaluare, este dificil
de identificat un punct de pornire al reformării contextului
actual de educaţie permanentă
în domeniul judiciar. În prezent,
aceasta ar putea fi principala
direcţie de cercetare pedagogică
într‑un proces de eficientizare
care niciodată nu va fi perfect,
dar care poate tinde către un
ideal. q
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A

requirement of the Information Society is the training the competences and
skills in computing and education and the teaching process itself must
adapt, based on curriculum. They should indicate teaching strategies,
learning and assessment that allow specific skills training.
Using the computer, as a tool for learning and the educational software
implicitly allows the differentiate individual instruction which maintain student
interest throughout the learning process.
E‑learning systems have proven their effectiveness in creating educational
content as well as in transmission and sharing web resources and the technology
is changing at a rapid pace justify the need for teachers to find the best solutions
for an efficient educational process.
This paper aims to present trends in the use of software and hardware resources
to create educational materials to streamline learning, respecting the principle of
active learning student‑centered.
Key words: open educational resources, collaborative learning, PLE, VLE

Invăţarea asistată de
calculator
Calculatorul s‑a dovedit un
instrument didactic eficient în
predarea oricărei discipline cu
atât mai mult cu cât explică într‑un mod activ fenomene şi procese dinamice (fizice, chimice,
biologice) iar utilizarea acestuia
în procesul didactic creşte calitatea predării, strategiile utilizate în acest sens având importante valenţe informative dar şi
formative.
În învăţarea asistată de calculator, ca şi metodă de instruire, strategiile de predare‑învăţare sprijină şi stimulează procesul învăţării active permiţând
formarea continuă prin accesul
la noi informaţii şi cunoştinţe.
Software‑ul educaţional sub
forma programelor multimedia
(grafică, animaţie, sunet) captează atenţia şi îmbunătăţesc capacitatea de concentrare în rezolvarea sarcinilor specifice, îi responsabilizează pe elevi, dirijează

învăţarea şi le permite autoevaluarea în condiţiile învăţării active
în care îşi însuşesc noi cunoştinţe
şi toate acestea într‑o strânsă legătură cu calculatorul. Învăţarea
devine eficientă prin calitatea
software‑ului educaţional, dată
de interacţiunea cu utilizatorul
care este astfel activat, provocat
să gândească şi motivat.
Resursele web şi e‑learningul
Metodele de învăţare bazate
pe e‑learning s‑au dezvoltat şi
se dezvoltă pornind de la necesitatea permanentă a adaptării
procesului educaţional la nevoile cursanţilor oferind în acelaşi
timp accesul la informaţii relevante şi actualizate. Actualele
soluţii de e‑learning acoperă
nevoile sistemului educaţional
prin oferta de instrumente utile pentru crearea de conţinut şi
partajarea acestora în mediul
online însă e‑learning‑ul oferă
posibilitatea creării de oportuni-

tăţi economice şi sociale atât la
nivel local cât şi global.
Potrivit opiniei specialiştilor
(Crahmaliuc, 2011) cele mai importante beneficii oferite de e‑learning ca metodă de instruire sunt:
• învăţarea este centrată pe
elev, acesta participând activ la toate fazele învăţării;
• dezvoltarea abilităţilor de
lucru individuale şi de echipă;
• dezvoltarea abilităţilor de
analiză şi sinteză a informaţiilor şi a capacităţii de
aplicare a informaţiilor teoretice dobândite;
• stimularea
interesului
faţă de nou;
• reducerea timpului şi al
locului ales pentru studiu;
• autoaprecierea obiectivă a
rezultatelor şi a progresului înregistrat.
Având în vedere beneficiile
oferite de e‑learning în educaţie
şi tehnologiile aflate într‑o permanentă dezvoltare se identifică
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astfel perspective importante în
dezvoltarea întregii societăţi.
Pentru creşterea calităţii predării, concomitent cu reducerea
costurilor, o soluţie o reprezintă
resursele educaţionale deschise
(open source), tendinţa intensificării utilizării acestora fiind
dată de posibilitatea accesării
lor în mod liber, reutilizării în
contexte diferite (date de nivelul
clasei), modificării şi partajării
lor (Ed Du Vivier, 2009).
Cel mai bun exemplu şi una
dintre aplicaţiile cu „sursă deschisă” la care orice utilizator
poate contribui pentru îmbunătăţirea produsului final este
Wikipedia, o enciclopedie online
cu portaluri tematice care conţin
articole grupate pe categorii. Mai
mult chiar, pentru a intensifica
utilizarea metodelor activ‑participative în învăţare, un instrument util atât profesorului cât
şi elevilor îl reprezintă wiki‑urile, ca site‑uri web de colaborare
online, gratuite, uşor de folosit,
care permit lucrul în echipă la
realizarea diferitelor proiecte.
Potrivit lui Rotaru (Rotaru,
2011) prin utilizarea site‑urilor
web de colaborare fiecare resursă online permite utilizatorilor:
– accesarea fişierelor de pe
un calculator conectat la
Internet;
– accesul altor utilizatori
pentru a vizualiza şi edita
documente;
– lucrul la documente online
sau offline;
– compararea versiunilor diferite ale aceluiaşi document;
– monitorizarea versiunilor
anterioare ale unui document;
– publicarea documentului
pe o pagină web sau într‑un blog;
– crearea de documente
compatibile cu Microsoft
Office, fişe de lucru şi prezentări sau editări ale documentelor existente;
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– adăugarea de imagini,
hărţi, diagrame şi grafice.
Medii de învăţare
Datorită oportunităţilor prezente, există tendinţa ca învăţarea prin intermediul tehnologiilor sociale să se extindă. Pe
de altă parte, platformele LMS
(Learning Management System)
sunt abordate ca un model extins de învăţare în care învăţarea structurată este doar o parte
dintr‑o comunitate de învăţare,
care permite colaborarea, partajarea cunoştinţelor şi utilizarea
reţelelor sociale.
Învăţarea continuă, colaborativă, care permite crearea unui
mediu personal de învăţare în
spaţiul Web 2.0 este format din:
– bloguri, care conţin opinii legate de cunoştinţele
acumulate sau partajarea
de resurse şi informaţii
în proiecte comune cu alţi
utilizatori care deţin un
blog creat în acel domeniu;
prin intermediul blogului,
care devine astfel un nod
în comunitatea de blog‑uri,
există posibilitatea schimbului de informaţii şi accesului la noi informaţii pe o
temă comună;
– agregatoare sociale, care
oferă posibilitatea agregării
tuturor resurselor dintr‑un
mediu de învăţare personal;
– RSS‑urile de căutare, care
permit accesul la informaţii despre resurse online
actualizate în mod direct
fără a face apel la newslettere sau e‑mail‑uri, posibil purtătoare de viruşi
sau spam;
– aplicaţii „social bookmarking”, gen del.icio.us, care
permit salvarea site‑urilor
vizitate şi care prezintă
importanţă pentru utilizator în realizarea unei colecţii de resurse construite cu
acest sistem colaborativ;
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– reţelele sociale inclusiv
cele bazate pe conţinut
cum sunt YouTube, Flickr
sau SlideShare;
– sistemele de comunicare
gen Messanger, Skype.
Potrivit lui Mark van Harmelen (Harmelen, 2008) mediile
personale de învăţare ca şi sisteme trebuie să permită controlul şi managementul procesului
personal de învăţare oferind:
• stabilirea obiectivelor învăţării;
• administrarea conţinutului şi procesului învăţării;
• comunicarea şi colaborarea cu ceilalţi pe parcursul
învăţării.
Facilităţile pe care le oferă
mediul personal de învăţare ca
sistem care permite agregarea şi
publicarea resurselor a fost ilustrat încă din anul 2005 de către
Scott Wilson, cercetător la Cetis,
prin diagrama „Future VLE (Virtual Learning Environment)”.
Potrivit opiniei specialiştilor
este de dorit ca mediul personal
de învăţare să fie integrat în mediile de învăţare sau training‑urile online definind portofoliul de
activitate şi conturând astfel
profilul virtual al participanţilor
într‑o comunitate de învăţare.
Din punct de vedere al importanţei crescânde pe care o
dovedesc în învăţare, tendinţele
în învăţare sunt:
– învăţarea în sfera virtuală,
lucru posibil prin tehnologiile informaţionale avansate;
– cărţile în format electronic (e‑books), a căror
amploare este justificată
de cititoarele electronice
îmbunătăţite, acestea reprezentând o importantă
modalitate de învăţare şi
distribuire de conţinut;
– dezvoltarea portofoliului
digital al cursantului;
– crearea de software online
într‑un mediu colaborativ
bazat pe ideea de „cloud”;
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Figura 1: Diagrama „Future VLE”

Sursa: Scott Wilson, http://zope.cetis.ac.uk/members/scott/blogview
– introducerea de conţinut
educaţional pe sisteme
multi‑touch pentru activităţi colaborative de grup ;
– utilizarea realităţii augmentate (ca şi suprapunere de date suplimentare)
în procesul educaţional
prin folosirea ochelarilor
pentru realitatea augmentată (Istrate, 2012);
– interacţiuni directe tridimensionale cu modele simulate, foarte importante
în realizarea unor experimente ştiinţifice şi care
prin utilizarea proiectorului holografic permit
explicarea unor fenomene
sau procese mai dificil de
asimilat de către elevi (Istrate, 2012);
– utilizarea codurilor QR sau
coduri cu răspuns rapid
(Vasilescu, 2012), scanabile
cu telefoane cu cameră foto
(smatphones), care permit
accesul rapid la informaţii
existente pe diverse pagini
web, ceea ce stimulează interesul elevilor în procesul
de învăţare.

Concluzii
Tehnologia se schimbă cu o
viteză foarte mare oferind astfel
importante instrumente care pot
servi domeniului educaţional.
Procesul educaţional trebuie să
se adapteze noilor tehnologii
ţinând cont însă de eficacitatea
acestora în instruire dar şi de
nevoile şi preocupările elevilor.
Astfel, printr‑o învăţare activă
şi aplicativă calitatea procesului
didactic creşte iar consecinţele
pozitive se reflectă asupra întregului proces educativ.
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T

his research aims to explore empirically the approaches used by a Malaysian
Public Research University (RU) in generating quality human capital
development skills through academic programmes and the challenges faced
by this RU in implementing the programs. Data for this study was collected by using
semi-structured open-ended interviews from 10 randomly selected individuals
from six varied faculties of a Public RU. The participants in this research were the
dean and the head of department/programme chairman. All the interviews were
audi-taped and transcribed, then thematic analysis method as suggested by Miles
and Huberman (1994) was used to examine the data. The findings of this study
revealed that there is joined drive between theoretical and practical approaches

are emphasized. The findings also show that universities take into account
the needs and requirements of the current stakeholders of human capital in
the job market when developing and offering academic programs. Finally, the
findings revealed that there were various problems in the implementation of
human capital development arising from internal and external factors. Next
implications and contributions of the study were also discussed.

Key words: Implementation Challenges, Human Capital, Development Skills
1. Introduction
A well-trained human resources through the tertiary
education is the key to the economic growth and development
of a nation. Human capital as
defined by Schultz (1963) is an
important element for upgrading performance and to improve
productivity and sustaiability.
Human capital development is

a holistic process that includes
knowledge and skill acquisition
or intellectual modals involving
entrepreneurship capabilities,
science and technology awareness and characters with positive ethics, high competency and
progressiveness (Ministry of
Higher Education, 2006). While
according to Marimuthu, Arokiasamy and Ismail (2009), human

capital as a process involving
training, education and professional initiatives to improve the
knowledge, skills, abilities, values and social assets that will
lead to employee job satisfaction
and performance. Therefore,
the improvement of the quality
of human capital has become a
very important component of
capital accumulation under the
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Ninth Malaysia Plan which runs
from 2006 to 2010 (The Economic Planning Unit, 2006). This
enforcement is a commitment
in developing human capital in
a holistic manner, which are essential elements in the context
of globalization.Since then Institutes of Higher Education in
Malaysia has developed their
own framework in implementing
the policy by embedding it in existing courses (Roselina Shakir,
2009), however till to-date, there
is no such an empirical research
done to idenfiy the challenges of
implementation of human capital development from the perspective of academicians.

2. Literature Review
Theory of Human Capital
(Schultz, 1963) is derived from
the theory of macroeconomic
development discipline which
was used by Becker (1993) in
the education system. According
to Becker (1993), there are wide
variety of capitals, including education, computer training and
health needs. Human capital is
referred to as the knowledge,
expertise and skills acquired by
a person through the medium of
education and training. Moreover, the current employers are
also expecting educational institutions to produce graduates
with skills required by the market without additional training. Thus, in relation to this,
the tertiary education plays an
important role in ensuring the
provision of human capital development towards achieving
k-economy and meeting the demand of the employer. Coherently, several studies done by
Yahya (2005), Ahmad(2005), and
IPPTN (2004) found that most
of the unemployed graduates
in Malaysia were largely due to
the weakness in non-technical
skills and generic skills. Apart
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from that, it was identified that
communication skills, English
language and use of information
technology are the skills that
the graduates lacks in. While a
study done by Mohmmad Satar
et al., (2009) revealed that employers in Malaysia are still
not satisfied with generic skills
such as communications skills,
interpersonal, critical thinking, problem solving and entrepreneurial skills prossessed by
those graduates.
As such, it is undeniable that
the academic programmes offered in the IHL are basically
influenced by the needs and the
demands of the off-site environment (Bridges, 1993) as well as
its on-site demands (Arnold &
MacKenzie, 1999). The on-site
environment of an university is
related to the university’s role
from the scope of teaching, research, and equipping students
to serve the community besides
enriching the aspects of leadership, administration, prestige,
source of income and service
qualities, organisation’s tradition, culture, members of the
organisation, financial resource,
and available facilities (Sufean,
1994). Meanwhile, the off-side
demands factor includes demographic changes, size alterations, age cohort composition,
accreditation prediction and
changes in the aspects of economics, politics, technology and
social aspects (Teicher & Kehm,
1995; Sufean, 1994). Nevertheless, public universities need
to play a prominent role as an
organisation that moulds and
supplies human capital for the
nation’s economic development
(Albatch, 1991) especially in
providing trained manpower
in various fields (Chew & Lee,
1995). Hence, the institutions
of higher learning (IHL) need
to design academic programmes
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and develop their curriculum
according to demands of the current market to ensure graduates are able to obtain working
opportunities (Malaysia, 2006).
In relation to the above, from
the perspective of Malaysia, the
mission to enforce and develop
the nation’s quality human capital, was given prior emphasis
by piloting the agenda of quality human capital as the second
thrust of the National’s Mission,
2006-2020, which blends with
the commitment to built the
nation’s manpower to acquire
knowledge, creativity and innovation while cultivating “First
Class Mindset”. Apparently, in
fulfilling the Ministry of Higher
Education Plan (2006) and the
demands from on-site and offsite environments, every IHL
were given the autonomy to develop and implement their own
framework pertaining to human
capital development through
executeion if their academic
programmes . In fact, the human capital skills development
module was launched on the 22
of August 2006 by the Ministry
of Higher Education of Malaysia
as an efforts to strengthen the
nation’s quality human capital
as well as a guideline for the
IHL (Malaysia, 2006).
While the suggestions on infusing generic skills has always
been deliberated by the IHL.
Unfortunately, the implimentation of these elements were
solely left to the academicians.
Subsequently,
momentarily,
there are no clear guidelines or
guiding principles pertinent to
the appropriate ways of embedding the quality human capital in the existing courses, and
the procedure on how to assess
or measure the human capital
development amongst the students. This is added with the
varied ranges of challenges and
issues that have to be addressed
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by the academicians during implementing the policy. Hence,
this research seek to explore
and identify the challenges
faced by the researchers as
these aspects were not probed
by other researchers especially
in Malaysian setting comprehensively from the perspective
of the academicians.

3. The Purpose of This
Study
The purpose of this study
was to explore the challenges of
implementation of human capital development skills through
academic programmes in Public
Research University in Malaysia. While the research objective
were to:
i. identify the approaches used
by this RU in generating
quality human capital development skills through academic programmes.
ii. investigate the challenges
faced by this RU in implementing human capital development through the academic programmes.

4. Methodology
Participants
This study uses the naturalistic qualitative and exploratory
approach with semi-structured
open-ended interviews were
conducted on 12 individuals
from six faculties in a Public
Research University. Those participated in this research were
the dean and the head of department/programme chairman. Appointment was made by e-mails
to the participants. All participants who received the request
were supportive of the study
and they set the date and time
for the interview session.
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Data Collection and analysis
Data were collected through
face-to-face interviews with 10
participants dan two through
telephone interviews. Individuals were first asked ”What and
how to approaches were used by
this faculty in developing human
capital skills through academic
programmes?”. Then they were
asked to describe the challenges
being faced by their faculty in
implementing human capital
development skills through the
academic programmes. Interviews were audi-taped and transcribed. Then, thematic analysis
method as suggested by Sekaran
(2003) was used to examine the
data.

5. Findings
5.1. Approaches used in
generating Human Capital
Development Skils through
Academic Programme
The findings from the research reveales that academic
programmes offered by the faculties in Research Universities,
actually combines the aspect of
theoretical knowledge acquisition with practical skill application. This action is similar with
what was said by R1, “By offering
theoretical and practical courses,
in theory, the learner links information on communication with
media.” This indicates that from
the practical view, generic skills
are very much emphasized since
these skills are of value- added
to the human capital skills besides their content-knowledge
towards the fields that they
specialise in. This is coherent
to what was emphasized by R2,
“from the practical view, we produce learners with soft skill, human skills and communication
skills. Soft skills are the ability
to conduct an interview, the ability to raise questions, the ability
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to communicate, ... the ability
to observe, interpersonal skill,
the ability to work as a group
and communicate in a group”.
Besides that, the humanitarian skills are also implemented
in the academic programmes
as R6 explains “we focus on the
mind development especially in
the field of engineering... We introduce elements that promote
good character, building cooperative thoughts and cultivate
responsibility”. Thus, based on
the derivation on views obtained
from the findings indicates that
the importance and magnitude
of assimilating both the theoretical knowledge acquisition
and practical skill application
are indeed cultivated and given
prior value and significance in
the academic orgrammes that
are being offered in the RU.
The RU also cultivates the
human capital skills by integrating intership in real -work field
through industrial training, R7
asserts that, “... although they
have not fully utilised.., at least
they have experiences, and they
might appreciate this little exposure they have gone through.
This industrial training starts
during their third year,and
we place them in factories and
companies where this is a part
of the academic programme -a
working life in the marketplace.
This cannot be taught, but one
has to learn through pratical
training”. Pertinent to this, the
understanding is that the aspect of intergrating internship
blended in by the RU as a part
of the academic requirement in
humanizing human capital actually provides some extend of
pre-work experiences and exposures to the students. This in return gives an upper hand to the
student in realising the actual
prerequisite of the real working
environment and demands.
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Moreover,
research
also
discovered that the criterias
marked by the international
groups are used by the Research
University as a guideline in developing human capital skills.
According to R11, “In the field of
Pharmacy, WHO (World Health
Organisation) operates as our
benchmarker to produce a 7 Star
Pharmacy. A 7 Star Pharma‑
cy denotes that this particular
pharmacy needs to function as
a care giver, a communicator, a
manager, a leader, a researcher,
a life long learner and so forth.
These functions, are the bench
markers. It simply means that
with all these elements avail‑
able, for example, case study,
clerkship and seminars, we will
be able to prepare and generate
graduates to achieve a 7 Star
Pharmacy. That is what we do”.
In general, the views presented by respondents and sources
from findings specify that the
RU fundamentally embarks on
all neccesary avenue available
to intergrate and incorporate
approaches in generating human capital development skills
through academic programmes
that are offered to the students
in the university. The emphasis
on human capital development
has always been the prime attention and focus of the RU.
5.2. Implimentation
Challenges
The implementation of human
capital
development
through academic programmes
in the Research University faced
a few difficulties, for example,
problems that arise from the
internal condition of the organisation. Among the difficulties
include the uncertainties concerning the objective of human
capital development among the
members of the university. This
is similar with what R3 has
claimed, that “In the absence of
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a shared vision. I think a goal is
no longer a shared aim that we
all desire to achieve afterall. It
is not mentioned that this goal
is our vision and aim. The com‑
mon aim and aspiration are not
cultivated. Nevertheless, this
can be seen as an advantage or
disadvantage”.
Moreover, human resource
shortage is also another predicament that should be strongly
stressed on in the effort of developing human capital. R3 expressed “..a shortage of human
resource..” whereby in actual
fact, strictly speaking, human
resource shortage also brings
about other complications, for
example, an increase workload
for the lecturers. This also denotes that although plans have
been made in ensuring a sufficient supply of human resources the offered programmes, yet
problems still arise. According
to R3, these problems merge
because “planning and preprations are not firm and resouces
are not manage wisely”. R3 also
added that birocracy is also one
of the main facors that caused
problem. He explained that, “the
birocracy restriction is what we
always complaint of.....”. Apart
from that, the lack of human
resource also lead to other problems as well in increasing certain
lectures’ work load. This is as
explained by R4, “another matter is the restrictions of insufficient teaching resource. When
there is a lack, we have do most
of the tasks. In my own plans, at
one period of time, a particular
semester, there are those who
are retiring, those who are continuing with the studies. That is
what cause dissatisfactory as we
want to focus on students”.
Problems related to infrastructures were also arised, for
example insufficient computers
and limited working space and
teaching rooms for the lecturers.
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R10 said that. “ we have filled
in complaints for along period
saying that the computers are
insufficient. Space is also an issue”. This statement also agreed
by R8 by saying that, “limited
infrastructure leads problem in
cultivating human capital skills
among students”. Insufficient
infrasrutur also leads to other
problems as well such as mention by R9, “with limited tools
in lab we have problems in providing students to practice their
skills”. Therfore, the updating
and revising of technology equipment needs to considered by this
RU in order to ensure graduates
maximise the usage of current
technlogy skills.
Faculties majoring in the
field of Arts and Social Science
also face problems regarding
the society’s view where the
community tend to neglect this
field of knowledge. R5 claimed
that “from the perception of the
community towards the society
itself, knowledge in Arts, humanities and sociology are being
regarded to have a lower status;
they are constantly being neglected”. Therefore they have
difficulities in applying human
capital skills in society.
Moreover, problems also
arise resulting from the egoistic
attitudes among the lecturers
towards their colleagues, and
interrupting the process of offering academic courses to students. R9 explained that “my ex‑
perience as a lecturer, we are al‑
ways critical. No one is brilliant
as i am. That, is our expertise to
criticize other people”.

6. Discussions and
Conclusion
Results of the study indicates
that on the whole RU adapts
a more focussed approach
while merging theoretical and
practical courses in academic
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programmes offered, whereby
this act promotes, cultivates
and develops required and acquired human capital skills in
the marketplace. In merging the
theoretical and practical skills,
the IHL also generates graduates that possess balanced and
wholesome skills in their intellectual quality as well as generic
skills, in the aspects of character
and attributes. These aspects
that are highly proritized are in
line with the proposal by Dunne,
Bennet dan Carre (2000), that
generic skills are important
in underlying the aptitude of
a graduate as a employee and
should also be the cornerstone to
every course offered in the higher institutions (IHL), inclusive
of academic and non-academic
courses. Hence, the cultivation
of human capital skills should
include all the other domains offered in the course (content and
skills relating to the concerning field, workplace awareness,
workplace experience). In this
matter, Dunne et. al., (2000)
stressed that the failure of IHL
graduates in mastering human
capital skills will cause them to
face difficulties when they graduate later.
The results also revealed that
that during the process of implementing the human capital
development skills, the emergence of complications and predicaments are usually caused
by internal or on-site factors.
Therefore the IHL has to play a
more prominent role and should
take due care in enhancing the
students human capital skills
either through the training of
lecturers, fulling the infrastructures, the curriculum and smart
partnership with the community. In fact, all academics should
see the challenges faced during
the implimentation stage in a
more positive manner, and their
willingness to take a risk and

EDUCAŢIE ŞI POLITICI
EDUCAŢIONALE
enthusism to try out new ideas
should be encouraged.
It can be concluded that the
public universities in Malaysia
possess the autonomy in developing human capital skills
through academic programmes
offered in their respective organisations. Nevertheless, in a
micro manner, the approach of
merging theories and practical
skills are still being applied to
cultivate quality human capital skills besides embedding
through the curriculum. Yet,
problems and various inner
complications are still inevitable during its implementation.
Therefore, developing human
capitals and generic skills needs
a deliberate effort and strategies to ensure its effectiveness,
the concept must be really understood by educators espeacially on how it can be integrated.
Unless it is fully understood and
can be implemented in learning
activities, it will remain vague
and unattainable.
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T

his study aims at studying the relationship between organizational
intelligence and organizational citizenship behavior in sport organizations
in Iran. To do this survey, 83 staffs were randomly selected from the
total population of sport and youth administration of Golestan province. To
collect data, the study used two standardized questionnaires: Albrecht (2003)
organizational intelligence questionnaire and Podsakoff (1991) organizational
citizenship behavior questionnaire. The data were analyzed via SPSS. The results
show that: There is a significant relationship between organizational intelligence
and organizational citizenship behavior (r = 0.376, p < 0.01). In addition,
all components of organizational intelligence have positive and significant
relationship with organizational citizenship behavior. Among the organizational
citizenship behavior components, the highest correlation is related to altruism and
civic virtue.
Key words: organizational intelligence, organizational citizenship behavior,
organization of sport and youth, civic virtue

Introduction
Human resources as one of
the most valuable organization’s
assets, is considered as the most
important competitive advantage and the scarcest resource
in today’s knowledge-based
economy. Due to its huge effect
on organization’s efficiency and
effectiveness, this valuable asset

is of the greater importance compared to other assets. Based on
this fact, today’s organizations
and managers try to attract
the best and most qualified human resources in different ways
(Belcourt, Bohlander & Snell,
2008). One of the valuable features of human resources that
have attracted a lot of attention
is organizational citizenship

behavior (Organ, 1988). The concept of organizational citizenship behavior was introduced by
Organ and his colleagues for the
first time. Organ defined citizenship behavior as informed
optional (voluntary) individual
behaviors which are not identified directly and explicitly by
organizations’ reward systems
and organizations performance
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evaluation systems, but overall,
have a very significant impact
on the organization’s effectiveness. By optional we mean such
behaviors are not included in
the staff’s job description.
Organ and his colleagues and
also other experts tried to explain this issue by introducing
concepts such as “extra-role behavior” (Van Dyne, Cummings,
& Parks, 1995), “Prosocial organizational behavior” (Brief &
Motowidlo, 1986; George 1990,
1991; George & Bettenhausen,
1990; & Chatman, 1986 O’Reilly),
“Organizational
spontaneity”
(George & Brief, 1992; George&
Jones, 1997), “Contextual performance” (Borman & Motowidlo, 1993; Borman, White, &
Dorsey, 1995; Motowidlo & Van
Scotter, 1994) (Podsakoff et al,
2000).
The initial researches conducted on organizational citizenship behavior were mostly to
further identify the responsibilities or behaviors of employees in
the organization that was often
ignored. Although these behaviors were measured incompletely in traditional assessments of
job performance or were sometimes neglected, but were effective in improving organizational
effectiveness (Bienstock et al,
2003). These organizational citizenship behaviors include five
components namely Altruism,
Conscientiousness, Sportsmanship, Courtesy and civic virtue
(Organ&Ruan, 1998).
The results from these studies
show that many variables such
as job satisfaction (Jamali et al,
2009; Nejat et al, 2009; Senobari
& Rezaei 2010; Dickinson, 2009),
organizational justice (Naami &
Shokrkon, 2006;Golparvar et
al, 2006; Moradi Chaleshtari,
2008; Javaheri Kamel, 2009;
Mardani & Heidari,2009; Iranzade & Asadi, 2009; RaminMehr & Hadizade Moghadam 2010;
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Tabarsa et al, 2010; Saberi et al
2011; Jahangir et al, 2006; Goudarzv & Chegini, 2009; Ahmadi
et al, 2011), organizational commitment (Jamali et al, 2009;
Doaei et al, 2010; Tabarsa et al,
2010; Jahangir et al, 2006; Yilmaz & Cokluk-Bokeoghlu, 2008;
Ueda, 2009; Dickinson, 2009;
Changet al, 2011), job performance (Nasir et al, 2011), job involvement (Ueda, 2009), emotional intelligence (Yaghoubi,
2011; Moghaddami et al, 2009;
Doaei et al, 2010), transformational leadership style (Moradi
Chaleshtari, 2008; Yaghoubi
et al, 2010), customers’ perception of service quality (Nejat et
al, 2009), organizational culture (Sohrabizade et al, 2010),
personality (Sohrabizade et al,
2010; Azimzade, 2009) have
direct significant relationship
with organizational citizenship
behavior.
There are also studies on the
consequences of organizational
citizenship behavior such as
organizational performance, organizational effectiveness, organizational success, customer
satisfaction, customer loyalty,
etc. (Morrison, 1994; Podsakoff
et al., 2000).
But despite the identification
of components associated with
citizenship behavior that was
mentioned, it seems there is still
need for further study.
One of the new fields of study
in this regard is the organizational intelligence. Albrecht defined organizational intelligence
as the organization’s capacity to
mobilize and concentrate all of
its abilities to achieve objectives
(Albrecht, 2003). This capacity is a combination of human
and technical capabilities. McMaster defined organizational
intelligence as orientation ability, reasonableness and flexible,
creative and adaptive operation.
Slaski and Catrwright believe
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organizational intelligence improve the performance in various managerial sections (Salasel. M, Kamkar. M & Golparvar.
M, 2009).
Many experts have found
that individuals and organizations which have high organizational intelligence are superior
to other organizations in understanding of organizational problems, perceiving knowledge and
innovation and adaptability to
new situations (Libowitz, 1999).
According to Libowitz(1999),
organizational intelligence has
seven aspects namely:
Strategic vision (awareness
of the goal and capacity to express objectives)
1. Shared fate (having a
common goal and sense of
group spirit)
2. Appetite for change (Ability to adapt to various
changes and unexpected
challenges)
3.	Heart (energy and spirit
for success)
4. Alignment and congruence
(usefulness of the existing
tools and rules in success
of the organization and the
interaction of members to
face new environments)
5. Knowledge
deployment
(Capacity to share information , knowledge and
insights with others and
the free flow of knowledge
throughout the organization)
6. Performance pressure (being serious in doing the
right task to achieve the
desired common goal)
He believes that organizations which want to move toward
their ultimate potentials, should
be continuously improved in the
above seven key components
to get a comprehensive development. Therefore, managers
need organizational intelligence
by which they can improve their
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performance to pursue organizational goals and achieve them
(Albrecht, 2003).
The only research in which authors studies these two variables
is “the relationship between organizational intelligence and its
components and organizational
citizenship behavior of employees in Ehyagostaran Espadan
Corporation” was conducted by
Salasel. M, Kamkar. M & Golparvar. M (2009). In their study,
they concluded that there is a
significant relationship between
organizational intelligence and
organizational citizenship behavior, and also organizational
intelligence and its components
can predict organizational citizenship behavior.
Therefore, according to the
results from previous studies, we
can say that organizational intelligence as one of the variables in
identification of employees’ organizational citizenship behavior

can be a determining and predicting factor in extra role behaviors.
Therefore the aim of this study
is to investigate the relationship
between organizational intelligence and organizational citizenship behavior.
Methodology
Considering the research
objective, our study is a correlational research. Using simple
random sampling procedure,
this study randomly selected 83
subjects from the whole population of employees in the administration of sport and youth in
Golestan province.
Instruments
This study utilized Persian
version of Albrecht questionnaire to determine the organizational intelligence (Albrecht, 2003). This questionnaire
includes 49 questions. The
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questions’ reliability was also
calculated by Cronbach’s coefficient as 0.95. To collect data
related to organizational citizenship behavior, the study
made use of Persian version of
Podsakoff (1999) questionnaire.
This questionnaire includes 24
questions. The questionnaire’s
reliability was calculated as 0.88
for Shokrkon et al, (2004), 0.92
for Naami and Shokrkon (2006)
and 0.73 in our study. These
questionnaires were set up by
five-level Likert scales (strongly
agree, agree, neutral, disagree,
and strongly disagree).
Results
The average age for the samples was 37.58 including 50
men and 33 women. While table 1 shows a descriptive analysis of the data, table 2 evaluates organizational intelligence
and organizational citizenship
behavior.

Table 1: Statistical description of organizational intelligence and organizational citizenship behavior
Indicator

N

Maximum

Minimum

Mean

Std. Deviation

OI

83

218

122

174.78

23.667

OCB

83

116

72

93.00

7.697

Variable

Table 2: Correlation between organizational Intelligence
and organizational citizenship behavior

OI

OCB

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

OI
1
83
.376**
.000
83

OCB
.376**
.000
83
1
83

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
According to the results in table 2, in Hypothesis one: there
is a significant positive relationship between organizational

intelligence and organizational
citizenship behavior the p-value
is less than 0.01. The results also
reveal that there is a significant

relationship between organizational intelligence components
and organizational citizenship
behavior (table 3). The correlation coefficient for strategic vision is 0.305, for shared fate is
0.350, for appetite for change
is 0.282, for heart is 0.318, for
alignment and congruence is
0.358, for knowledge deployment is 0.298 and for performance pressure is 0.380.
According to table 4, the
highest mean Friedman test is
for altruism and the least value
is for civic virtue.
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Table 3: Correlation between organizational intelligence components and
organizational citizenship behavior
Strategic
Vision
OCB

Appetite
Alignment
Shared
For
Heart And
Fate
Change
Congruence

Pearson
.305**
Correlation
Sig.
.005
(2-tailed)
N

83

Knowledge
Deployment

Strategic Performance
Vision
Pressure

.350**

.282** .318**

.358**

.298**

.380**

.001

.010

.003

.001

.006

.000

83

83

83

83

83

83

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Reference:

Table 4: Results of Friedman test
Component

Test Statistics

Conscientiousness
Altruism
Sportmanship
Courtesy

N
Chi-Square
df
Asymp. Sig.

Civic Virtue

N

Discussion and conclusion
Today, the actions which are
beyond expectation, voluntarily,
beneficial and useful are called
extra-role behavior or organizational citizenship behavior. The
argument rose in the last two
decades and had drawn the attention of psychologists and sociologists. Most of the managers
are also looking for staffs that
are ready to do tasks beyond
their job description. They want
staff that go beyond expectations
and voluntarily do jobs that are
not in their official duties and
overall, the staff who have high
organizational citizenship behavior. As was mentioned in the
results, the Pearson correlation
coefficient for organizational
intelligence and organizational
citizenship behavior is equal
to 0.376 and considering its pvalue (<0.01) it means there is a
positive significant relationship
between them. These results are
in line with those ones obtained
from Salasel. M, Kamkar. M &

83
205.021
4
.000

Mean Rank
3.71
3.96
1.83
3.94
1.55

Golparvar. M (2009) study in
EhyaGostaran Corporation. In
his study, he used two-variable
regression analysis and obtained
correlation coefficient of 0.199.
Thus, considering the obtained results from present
study, we can conclude that employees who have high organizational intelligence seem to
better understand the organization’s goals and missions, have
better relationship with customers, subordinated and their
colleagues; they also show better organizational performance
and organizational citizenship
behavior. Organizational intelligence also cause employees to
be more creative and innovative,
participate in organization’s decision makings, better control
their emotions, have more job
satisfaction and commitment in
addition to be more loyal to their
organizations and are continuously improving and show more
social ethics.
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Stabilitatea pieţei forţei de muncă
Lect. univ. dr. Cosmin Stoica

T

he State intervenes in the economy to increase economic efficiency and to
correct market failures, to promote social values such as fairness or accuracy
by correcting market outcomes, promote other social values by stimulating
employment according to the needs of the economy, gradually approaching and
complex issue of education and financing education system. Thus, an important
tool for reducing system educational shortcomings is the use of structural funds.
Key words: education, labor market, sustainability, emplozment, structural funds.

În contextul legat de libera
circulaţie a persoanelor, România se confruntă cu probleme determinate de dezechilibre legate
de relaţia cerere – ofertă de muncă. Salariile consistente din ţările membre, dezvoltate economic,
atrag o mare parte din populaţia
tânără şi activă a României.
Guvernul poate contribui
la atragerea investiţiilor directe, autohtone sau străine,
subliniind importanţa atragerii de către investitori a
salariaţilor români.
Acest lucru se poate face prin
acordarea de către stat a anumitor facilităţi economice sau a
unor finanţări nerambursabile,
în condiţiile conştientizării de
către investitori a importanţei
stabilităţii şi atragerii salariaţilor români.
Cunoscând importanţa îndeplinirii acestor obiective, este
importantă direcţionarea fondurilor comunitare pentru realizarea lor, gestionate astfel:
Educaţie şi formare
profesională
Acest obiectiv se regăseşte printre priorităţile stabilite, în detaliu, în Planul Naţional de Dezvoltare, mai exact,
Prioritatea
1
„Creşterea

competitivităţii economice şi
dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere” şi Prioritatea 4. „Dezvoltarea resurselor
umane, promovarea ocupării
şi a incluziunii sociale şi întărirea capacităţii administrative”. În Programul Operaţional
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) sunt
prezentate domeniile majore de
intervenţie, aspectele privind
alocarea fondurilor şi corelaţia
cu politicile sau domeniile complementare, astfel:
• POSDRU
Axa 1. Educaţia şi formarea profesională în sprijinului creşterii economice şi
dezvoltării societăţii bazate
pe cunoaştere, având alocată
suma de 797,8 mil. euro (FSE);
Axa 4. Modernizarea serviciului public de ocupare,
având alocată suma de 176,6
mil. euro (FSE);
Axa 5. Promovarea măsurilor active de ocupare,
având alocată suma de 476,4
mil. euro (FSE)
Reconversie profesională
Acest obiectiv se regăseşte printre priorităţile stabilite, în detaliu, în Planul Naţional de Dezvoltare, mai exact,

Prioritatea 1 „Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe
cunoaşterea” şi Prioritatea 4.
„Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi a
incluziunii sociale şi întărirea capacităţii administrative”. În Programul Operaţional
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) sunt
prezentate domeniile majore de
intervenţie, aspectele privind
alocarea fondurilor şi corelaţia
cu politicile sau domeniile complementare, astfel:
Axa 2. Corectarea învăţării
pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii, având alocată suma
de 911,7 mil. euro (FSE);
Axa 3. Creşterea adaptabilităţii forţei de muncă şi
a companiilor, având alocată
suma de 450,2 mil. euro (FSE);
Axa 6. Promovarea incluziunii sociale, având alocată
suma de 524,3 mil. euro (FSE)
Sustenabilitatea sistemelor
de educaţie şi sănătate
Manifestarea libertăţii omului,
la nivel individual sau colectiv, în
limitele admise, impune crearea
şi consolidarea unui mediu şi a
unui climat corespunzător care să
asigure echilibrul şi performanţa

54
activităţii umane indiferent de
domeniul de acţiune.
Nivelul de trai, sănătate
şi educaţie a omului depinde
într‑o proporţie considerabilă de mărimea veniturilor,
de modul în care cheltuie şi
consumă, precum şi de modul în care beneficiază de
servicii şi utilităţi publice.
Pe măsura dezvoltării inteligente a societăţii şi economiei
se impune, în România, o regândire a specializărilor din învăţământul liceal şi universitar.
Formarea profesională va avea
în vedere pregătirea viitorilor
specialişti pe domenii social –
economice consacrate şi adaptate la noul context sau domenii
noi pentru România.
Cunoscând importanţa îndeplinirii acestor obiective, aş
recomanda direcţionarea fondurilor comunitare pentru realizarea lor, gestionate astfel:
Educaţie
Acest obiectiv se regăseşte
printre priorităţile stabilite, în
detaliu, în Planul Naţional de
Dezvoltare, mai exact, Prioritatea 1 „Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe
cunoaşterea”, Prioritatea 4.
„Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi a
incluziunii sociale şi întărirea capacităţii administrative” şi Prioritatea 6. „Diminuarea disparităţilor de dezvoltare între regiunile ţării”. În
Programul Operaţional Regional
(POR) şi Programul Operaţional
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) sunt
prezentate domeniile majore de
intervenţie, aspectele privind
alocarea fondurilor şi corelaţia
cu politicile sau domeniile complementare, astfel:
• POR
Axa 2. Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, având
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alocată suma de 745 mil. euro
(FEDR);
Axa 5. Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, având
alocată suma de 633 mil. euro
(FEDR)
• POSDRU
Axa 1. Educaţia şi formarea profesională în sprijinul
creşterii economice şi dezvoltării bazate pe cunoaştere, având alocată suma de 797,8
mil. euro (FSE);
Axa 4. Modernizarea serviciului public de ocupare,
având alocată suma de 176,7
mil. euro (FSE);
Sănătate
Acest obiectiv se regăseşte
printre priorităţile stabilite, în
detaliu, în Planul Naţional de
Dezvoltare, mai exact, Prioritatea 1 „Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe
cunoaşterea”, Prioritatea 4.
„Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi a
incluziunii sociale şi întărirea capacităţii administrative” şi Prioritatea 6. „Diminuarea disparităţilor de dezvoltare între regiunile ţării”. În
Programul Operaţional Regional
(POR) şi Programul Operaţional
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) sunt
prezentate domeniile majore de
intervenţie, aspectele privind
alocarea fondurilor şi corelaţia
cu politicile sau domeniile complementare, astfel:
• POR
Axa 2. Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, având
alocată suma de 745 mil. euro
(FEDR);
Axa 5. Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, având
alocată suma de 633 mil. euro
(FEDR)
• POSDRU
Axa 1. Educaţia şi formarea profesională în sprijinul
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creşterii economice şi dezvoltării bazate pe cunoaştere, având alocată suma de 797,8
mil. euro (FSE);
Axa 4. Modernizarea serviciului public de ocupare,
având alocată suma de 176,7
mil. euro (FSE);
Concluzii
Realizarea obiectivelor dezvoltării se face prin crearea
unei arhitecturi instituţionale
în domeniu care să elaboreze
documentele strategice şi programatice, să aplice măsurile ce
decurg din acestea şi să supravegheze folosirea eficientă a banilor şi finalitatea folosirii acestora. Uniunea Europeană are
rolul de coordonare a politicilor
de dezvoltare regională ale ţărilor membre, creând premisele
necesare dezvoltării sistemelor
de educaţie şi ale pieţei muncii
în măsură să asigure sustenabilitate economică şi socială.
Biblografie:
Cosmin Stoica, Vasile Ciomoş,
Managementul
dezvoltării
fondurilor structurale şi de
coeziune, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2010
Cadrul Strategic Naţional de
Referinţă pentru perioda
2007 – 2013
Legislaţia în vigoare privind politica de dezvoltare regională
şi coordonarea instrumentelor structurale (ex: Legea
nr.315/2004)
Planul Naţional de Dezvoltare
al României pentru perioada
2007 – 2013
Programele Operaţionale Sectoriale şi Programul Operaţional Regional, consultare a
site‑urilor oficiale ale autorităţilor de management
Ghid pentru analiza cost‑beneficii a proiectelor de investiţii
(www.mfinante.ro) q
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Demersul unei misiuni
de audit intern
Ph. D. Dragoş Laurenţiu ZAHARIA
“Valahia“ University Targoviste

I

n general, internal audit objectives and methodology are universal in that they
apply to all activities, ensuring effective control over them. Real‑time decision
making depends largely on the existence and mode of information processing
using digital corespunzătoare.Informaţia technology is flexible, accessible,
transferable and can be easily summarized and organized opposite the information
“on paper“.
Audit as functional activity ‑ independent and objective is based in principle on
risk management and performance testing.
Key words: auditing, accounting, controlling, risk, efficiency

Etapele misiunii de audit
Programul misiunilor de audit intern să se bazeze pe o evaluare a riscurilor realizate cel
puţin o dată pe an. Desfăşurarea unei misiuni de audit impune parcurgerea mai multor etape, şi anume:
• Pregătirea misiunii de audit intern;
• Desfăşurarea efectivă a
misiunii (intervenţia la
faţa locului);
• Încheierea misiunii (raportul de audit);
• Urmărirea recomandărilor.
Derularea misiunilor de audit intern, conform etapelor prevăzute, presupun respectarea
unor proceduri care se finalizează cu documente specifice acestora, conform Normelor genera‑
le privind exercitarea auditului
public intern.
Pregătirea misiunii de audit
intern
Etapa de pregătire a misiunii
este foarte importantă, deoarece

necesită din partea auditorului o
informare completă despre activitatea ce urmează a fi auditată.
Această informare se referă la
cunoaşterea reglementărilor în
domeniu, dar şi la cunoaşterea
particularităţilor legate de activitatea ce urmează a se audita.
De asemenea, în această etapă
este necesară urmărirea unor
proceduri, precum:
• Iniţierea auditului;
• Colectarea şi prelucrarea
informaţiilor;
• Analiza riscurilor;
• Elaborarea programului
de audit intern;
• Deschiderea şedinţei.
Procedurile şi documentele
specifice etapei de pregătire a
misiunii de audit sunt prezentate, schematic, în fig. nr. 1.
Iniţierea auditului
Procedura de iniţiere a auditului presupune întocmirea
în prima fază a Ordinului de
serviciu[1] semnat de auditorul
[1]
Ordinul de serviciu reprezintă
“mandatul de intervenţie” dat de către compartimentul de audit intern şi

intern al Universităţi, aprobat
de către, rectorul Universităţii
conform planului anual de audit intern.
Colectarea şi prelucrarea
informaţiilor
Colectarea şi prelucrarea
informaţiilor, presupune identificarea şi prelucrarea datelor
necesare şi utile în vederea efectuării analizei de risc. Pentru
activitatea
finaciar‑contabilă,
auditorul intern finalizează
această etapă prin elaborarea
listei ‑ Identificarea riscuri‑
lor, conform modelului.
Analiza riscurilor
Analiza riscurilor şi nivelele
de apreciere ale acestora se realizează ţinând cont de procedurile minimale din norme, fiind
recomandate folosirea criteriilor
privind: aprecierea controlului
intern, aprecierea vulnerabilităţii unităţii de învăţământ,
aprecierea cantitativă la care
se pot adăuga criterii specifice
cuprinde domeniile şi obiectivele generice ale misiunii de audit public intern.
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Documente

Fig. nr. 1. Procedurile şi documentele etapei de pregătire a misiunii de audit intern

activităţii auditate. În vederea
analizei riscurilor se determină punctajul total al riscului
pe baza formulei matematice se
prezintă astfel:
Pt = ∑ Pi x Ni
unde,
Pt = nivelul riscurilor pentru
fiecare criteriu utilizat;
Pi = ponderea riscurilor pentru fiecare factor;
Ni = nivelul de apreciere al
riscului pentru fiecare factor
utilizat.
Legendă:
Aprecierea controlului intern:
– impact intern corespunzător –
nivel 1
– control intern insuficient – nivel 2
– control intern cu lipsuri grave
– nivel 3
Aprecierea cantitativă:
– impact financiar slab – nivel 1

– impact financiar mediu – nivel 2
– impact financiar important –
nivel 3
Aprecierea calitativă:
– vulnerabilitate redusă – nivel 1
– vulnerabilitate medie – nivel 2
– vulnerabilitate mare – nivel 3
Auditorul a apreciat ponderea
criteriilor de analiză a riscului
ca fiind următoarea:
– aprecierea controlului intern
– 50%;
– aprecierea cantitativă (impact
financiar) – 30%;
– aprecierea calitativă (vulnerabilitate) – 20%.
În cazul în care mediul de
control intern din cadrul Universităţi este unul puternic, acesta
conduce la obţinerea de către
auditor a unei asigurări de 50%
privind acest mediu. Totodată, în
cadrul acestui mediu de control

puternic auditorul poate obţine o
asigurare de 30%, privind impactul operaţiilor financiare, respectiv 30% în cazul vulnerabilităţi
unităţii de învăţământ.
În urma calculării punctajelor totale au rezultat următoarele clase de risc cu punctajele
aferente:
RISC
MIC
MEDIU
MARE

PUNCTAJ
1,0 – 1,7
1,8 – 2,2
2,3 – 3,0

Elaborarea acestui document
au un oarecare grad de subiectivitate şi din aceste motive auditorul intern aduce îmbunătăţiri
acestei lucrări pe toată durata
misiunii de audit pe toată perioada intervenţiei la faţa locului
în funcţie de informaţiile privind
activităţile auditate şi a riscurilor ataşate acestora, pe care le
constată.
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În continuare, riscurile mici
nu vor mai fi avute în vedere
pentru auditare, iar riscurile
semnificative (mari şi medii) vor
intra în auditare şi vor fi preluate pentru ierarhizare în documentul, Tabelul puncte tari şi
puncte slabe.

Deschiderea şedinţei
Data şedinţei de deschidere, participanţii, aspectele importante discutate trebuie consemnate în minuta şedinţei de
deschidere.

Elaborarea Programului de
audit intern
Acest program asigură că au
fost luate în considerare toate
aspectele referitoare la obiectivele misiunii de audit public
intern şi stabileşte repartizarea
sarcinilor şi planificarea activităţilor, de către auditor.

Intervenţia la faţa locului
este etapa în care se realizează efectiv activitatea de audit
şi constă în colectarea informaţiilor din documente, analiza
şi evaluarea acestora în cadrul
acestei etape se urmăresc mai
multe proceduri:

Etapa

Desfăşurarea efectivă a misiu‑
nii. Intervenţia la faţa locului

Proceduri

• Colectarea dovezilor în care
se intervievează personalul din departamentele supuse auditării, se verifică
înregistrările
contabile,
se face analiza datelor şi
informaţiilor, se evaluează eficienţa şi eficacitatea
controalelor interne etc;
• Constarea şi raportarea
iregularităţilor;
• Revizuirea documentelor
de lucru;
• Închiderea şedinţei.
Schematic, etapa intervenţiei la faţa locului se prezintă în
fig. nr. 2.

Documente

Fig. nr. 2. Etapa de intervenţie la faţa locului
Intervenţia la faţa locului permite auditorului parcurgerea unor
etape logice în activitatea de audit.
Mai întâi, auditorul îşi stabilesc
logica efectuării operaţiilor în vederea identificării riscurilor, după
care aceştia îşi stabilesc obiectivele şi un program de lucru.
Încheierea misiunii. Rapor‑
tul de audit intern
A treia etapă a misiunii de
audit public intern o constituie elaborarea raportului de

audit intern. Elaborarea raportului de audit intern este o
etapă necesară şi importantă în
acelaşi timp, deoarece constatările culese de auditori în etapele
anterioare trebuie materializate, astfel încât activitatea acestora să aibă o finalitate şi să‑şi
îndeplinească obiectivul de informare a conducerii în legătură
cu activitatea auditată în această etapă se urmăreşte respectarea următoarelor proceduri:

• Elaborarea proiectului de
raport de audit (PI2);
• Transmiterea proiectului
de raport (PI3);
• Reuniunea de conciliere
(P14);
• Raportul final (PI5);
• Vizarea (P16);
• Difuzarea raportului de
audit intern (PI7).
Schematic, etapa de elaborare a raportului de audit intern
este prezentată în fig. nr. 3.
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Fig. nr. 3. Etapele elaborării raportului de audit public intern
Urmărirea recomandărilor
Urmărirea recomandărilor
este cea de‑a patra etapă a desfăşurării unei misiuni de audit,
care are ca obiectiv urmărirea
modului în care recomandările
cuprinse în raportul de audit
public intern sunt puse în practică la termenele stabilite în planul de acţiune. În această etapă
auditorul intern riscă să încalce
propriile principii, deoarece uneori este tentat să aplice chiar el
recomandările propuse. Aşa cum
se ştie, auditorul nu poate lua
parte la aplicarea propriilor sale
recomandări. Încălcarea acestui
principiu duce la încălcarea de
către auditor a atribuţiilor ce‑i
revin şi poate produce disfuncţii
majore în activitatea instituţiei
deoarece:
• s‑ar produce confuzii legate de funcţiile activităţii
de audit;
• se produce o confuzie între atribuţiile auditorului
şi atribuţiile persoanelor
care trebuie să pună în

practică
recomandările
(auditorul şi‑ar pune în
practică propriile recomandări).
Urmărirea recomandărilor
are la bază un principiu fundamental cuprins în Norma 2.500
A1, în care se stipulează că „responsabilul auditului trebuie
să pună în funcţiune un procedeu de monitorizare”. Cu toate
acestea, normele nu prevăd clar
persoanele desemnate să monitorizeze modul în care se pun în
practică recomandările şi nici
metoda de monitorizare. Aceste
două elemente trebuie stabilite
în Carta auditului intern.
Procedura de urmărire a recomandărilor prevăzută de normele româneşti arată că auditorii întocmesc Fişa de urmărire
a recomandărilor în care se găsesc trei niveluri de apreciere, şi
anume implementat, parţial implementat şi neimplementat. La
termenele stabilite în planul de
acţiune aceştia verifică modul în
care se implementează recomandările. În legătură cu urmărirea

recomandărilor, atribuţii revin
şi instituţiei sau structurii auditate, care întocmeşte Nota de
informare cu privire la stadiul
implementării recomandărilor,
pe care o transmite auditorilor.
Conducătorul compartimentului
de audit informează UCAAPI
sau instituţia ierarhic superioară despre stadiul implementării
recomandărilor, iar în cazul în
care termenele de implementare
nu sunt respectate, aceştia informează conducerea instituţiei.
Bibliografie
1. Ghiţă, Marcel, Auditul in‑
tern, Editura Economică, Bucureşti, 2008;
2. Lepădatu Gheorghe, Audit
intern şi statutar, Editura
Pro Universitaria, Bucureşti,
2009;
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Auditul intern la întreprinderi şi instituţii publi‑
ce‑teorie şi practică, Editura
Pro Universitaria, Bucureşti,
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Antreprenoriatul social şi puterea
celor mulţi. Cum îi educăm?
Viorica Ghinea
Preşedinte şi membru fondator al ACE‑ES România
(Asociaţia Consultanţilor şi Experţilor în Economie Socială România)

T

here is a rapidly growing awareness that the traditional way to run a
business not (anymore) provides satisfaction or benefit all parties involved.
The world is in motion, for new forms of business, inclusive, sustainable
(and) for the vulnerable or becomes old patterns.
Key words: entreprenourship, education, social innovation, social business

Criza şi iarăşi criza. Schimbări profunde şi, de cele mai
multe ori neplăcute, năucitoare, prea rapide, pe o scară prea
largă. Totul într‑un context în
care, în afaceri şi în viaţa de zi
cu zi, valorile de bine, etic, ajutor necondiţionat, generozitate,
par desuete şi nelalocul lor. Şi
totuşi….
Educaţia
antreprenorială
este unul din vectorii principali
în această mişcare. Antreprenorii sociali pot fi formaţi, căci calităţile lor unice permit dezvoltarea şi învăţarea. Specialiştii, experţii, consultanţii în economie
socială pot fi formaţi, căci cei
care au nevoi de ei sunt mulţi.
Şi sunt din ce în ce mai multe
persoane care afirmă că vor să şi
înveţe să facă ceva semnificativ
în viaţa lor, cu sens, cu miez.
Noi nevoi creează noi timpuri,
iar noile vremuri cer noi soluţii
– de adaptare, de învăţare, de
transformare permanentă.
Inovarea socială şi învăţarea continuă par să fie cuvintele cheie, din ce în ce mai des
utilizate, în analize, rapoarte,
propuneri de reformulare a bazelor derulării afacerilor clasice,
tradiţionale. Yunus punctează

două elemente majore, cu privire la stimularea companiilor şi
a antreprenorilor pentru a crea
şi dezvolta astfel de afaceri sociale, incluzive, sustenabile şi
responsabile[1]:
• includerea acestor noi modele de antreprenoriat, de
afaceri în programele din
învăţământul economic;
• dezvoltarea unor instrumente, a unor metodologii, care să le permită “firmelor sociale” să opereze
şi să fie competitive – fiind
nevoie de indicatori ai impactului social, metode de
analiză, de cuantificare şi
de evaluare a performanţei sociale a acestora.
Nevoia de inovare socială
este imensă – „Este sfârşitul lumii, aşa cum o ştim noi”[2]; „Ar
trebui să reconstruim societatea
în jurul pasiunii”[3]. În esenţă,
[1]
Yunus, Muhammad şi Weber,
Karl, Dezvoltarea afacerilor sociale:
Noua formă a capitalismului menită să
răspundă celor mai presante nevoi ale
umanităţii, 2010, pag. 49.
[2]
Apud Peters, T.: „Cercul inovaţiei
– Drumurile bătătorite nu duc spre succes”, Editura Publica, 2010, pag. 10.
[3]
McClean, M: „La vânătoare de
urşi, Cum să ne câştigăm existenţa

despre aceste lucruri este vorba:
despre INOVAŢIE şi despre PASIUNE... Despre EDUCAŢIE...
Specialiştii în educaţie antreprenorială aduc în lumină dileme sau propun (chiar) abordări
îndrazneţe. O astfel de educaţie
pentru toţi? Sau numai pentru
cei talentaţi? Doar pentru cei
cu stofă de lideri sau pentru cei
cu calităţi unice? Tot mai multe proiecte şi iniţative arată că
este nevoie de producerea unei
schimbări sistemice, la nivelul
învăţământului, care cere timp
şi resurse şi multă, multă răbdare. Este vorba, în fond, de
chiar încorporarea educaţiei antreprenoriale (sociale) în însuşi
sistemul de învăţământ.
Unul dintre studiile de caz
interesante în acest sens[4], este
programul organizaţiei Injaz,
din Iordania, care are ca obiectiv dezvoltarea capacităţilor
de leadership, antreprenoriat,
rezolvare de probleme la nivel
comunitar şi comunicare. Inovaţia constă în faptul că aceste
lucruri sunt integrate organic
făcând ceea ce ne place”, Editura CODECS, 2007, pag. 74.
[4]
Global Employment Trends 2012,
ILO, Geneva, 2012, pag. 73.
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în curricula şcolară, precum şi
în activităţi extracurriculare, în
sistemul de învăţamânt. Injaz
operează în 175 de şcoli publice, 34 de universităţi şi colegii
comunitare, 13 instituţii sociale, numărul de beneficiari fiind
până acum de 112,529 (având în
vedere că toată populaţia Iordaniei este de 6.187.000, impactul
acestui tip de abordare este destul de ridicat).
Aceasta poate fi una dintre
soluţii – învăţarea antreprenoriatului, ca rezolvare de probleme sociale, la scară largă şi începând cu generaţiile de copii de
vârstă din ce în ce mai mică, în
chiar comunităţile din care fac
parte.
“Pentru a descătuşa potenţialul generaţiei viitoare, o educaţie care să furnizeze bazele
pentru a crea schimbări pozitive
este necesară NU doar pentru
câţiva indivizi selectaţi, ci pentru o ÎNTREAGĂ GENERAŢIE.
Credem că toţi tinerii pot şi ar
trebui să beneficieze de inefabila experienţă de a produce
schimbări şi de a contribui în
felul lor, la scala mai mică sau
la scală mai mare, la comunităţi
din ce în ce mai puternice”.[5]
Căci pentru a schimba lumea şi
a rezolva probleme sensibile ca
sărăcia, bolile, poluarea şi distrugerea resurselor naturale NU
ESTE, oare, NEVOIE să transformăm, mai întâi, sistemul de
învăţământ? Este o întrebare
perfect legitimă, care trebuie să
îşi găsească răspunsuri posibile
cât mai repede, în cât mai multe locuri, inclusiv în România.
Această necesitate stringentă,
de a re‑transforma rapid sistemul de educaţie, astfel încât antreprenoriatul social şi acţiunea
pentru comunitate să fie parte
organică, este scoasă în evidenţă
de cifrele destul de descurajante,
[5]
Eric Glustrom, Transforming the
education system to break the barrier,
august 2010, blog www.socialedge.org.
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comunicate în 2011[6]. Astfel, în
ciuda unor tendinţe pozitive legate de economia socială, totuşi
impulsul persoanelor din Romania de a deveni antreprenori
este scăzut, comparativ chiar şi
cu ţările din zonă. Procentul de
antreprenori sociali, raportat
la populaţia activă, în România, este de 2.6%, faţă de 4.4%
în Croaţia sau 3.9% în Ungaria,
iar procentul de antreprenori
sociali[7], raportat la întreaga
populaţie a ţării este de 2.5%,
comparativ cu 7% Croaţia şi
5.4% Letonia.
O altă tendinţă interesantă
este cea a pregătirii unor resurse umane, care să activeze în
domeniul antreprenoriatului social/al economiei sociale, într‑o
manieră cât mai creativă, cât
mai transformaţională. Aceste
resurse umane sunt văzute ca
“agenţi ETICI ai schimbării”,
în jurul cărora se construieşte
o sensibilitate aparte asupra
modului în care trăim şi interacţionăm. Pentru tot mai multe
persoane, “antreprenoriatul social este acum o carieră profesională viabilă şi dezirabilă, unde
munca nu mai este ceva ceea ce
FACI, ci ceea ce EŞTI”.[8]
Mai multe modele de training
şi suport specializat s‑au conturat în domeniul antreprenoriatului social[9]:
• cursuri academice şi competiţii de afaceri sociale,
oferite de tot mai multe
şcoli/universităţi de business; profesorul Greg
Dees, co‑fondator al “Centre for Advancement of So[6]
Global Entrepreneurship Monitor, Report on Social Entrepreneurship
Executive Summary, 2011, pag. 7.
[7]
Raportul citat, pag. 8.
[8]
Beverly Schwartz, When Dreams
Defy Reality, Stanford Social Innovation Review, aprilie 2012.
[9]
Paul Lamb, Training the Next
Generation of Social Entrepreneurs,
februarie 2011, blog www.socialedge.
org.
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cial Entreprise” (CASE)[10]
este considerat “tatăl” antreprenoriatului social ca
disciplină academică universitară;
• programe de tip “seed funding”, care oferă training
şi/sau mentoring, ca de
exemplu Echoing Green,
Draper Richards Kaplan
Foundation, Yoshiyama
Young Entrepreneurs program;
• programe de training profesionale, ca cel al Global
Social Business Incubator
(GSBI);
• grupuri auto‑organizate,
ca cele existente la the
Hub ori Entrepreneur
Commons;
• programe de suport “peer
to peer”, ca de exemplu
Changemakers;
• platforme de angajament
civic, care încurajează implicarea în sectorul social
de la vârste fragede ‑ Koodooz;
• diferite combinaţii din elementele de mai sus.
Varietatea de posibilităţi de
învăţare este mare, ca şi oportunităţile oferite de domeniu.
Calea optimă de pregătire pare
să fie acum, în această epocă a
colaborării şi digitalizării, pentru fiecare persoană interesată
sa facă o diferenţă, interesată
să producă schimbare socială de
impact, aceea a găsirii a unui
drum de învăţare adaptat nevoilor de dezvoltare personală şi
de împlinire personală pentru
binele social, colectiv.
Căci, iarăşi criza, ne‑a demonstrat că mergem către şi
întru antreprenoriat social nu
pentru că este la modă sau pentru că ne face să ne simţim bine
sau pentru că dormim mai bine
noaptea ... Este, de fapt, căutarea unor noi sensuri în viaţă,
[10]

http://www.caseatduke.org
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care să facă să fim competitivi
pentru dezvoltare şi colaborativi
pentru succes (personal şi colectiv, cu impact!).
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A

dministrative decision can be defined as a complex
process of choice for a choice of several possible
decision‑making, in order to achieve a objective of
public administration and/or public institutions which
may influence activity of at least one other natural or
legal persons in the system, the system’s administrative
in the assembly or of the company in general.
Key words: hierarchical structure-function, territorial,
type joint, administrative decision.

Organizarea într‑o instituţie
publică reprezintă ansamblul
proceselor de muncă prin care
se delimitează elementele componente ale sistemului administrativ în ansamblu şi ale fiecărei instituţii publice în parte, se
precizează atribuţiile acestora,
sarcinile, competenţele, responsabilităţile funcţionarilor publici
din interiorul şi din afara instituţie publice în vederea realizării intereselor publice generale
şi specifice.
Structura administrativă reprezintă configuraţia internă
şi relaţiile ce se stabilesc între
compartimentele sistemului în
procesul de realizare a obiectivelor sistemului administrativ.

Tipuri de structuri în
administraţia de stat
Tipuri de structuri în administraţia publică:
1. Structura ierarhic-funcţională;
2. Structura teritorială;
3. Structura de tip mixt.
1. Structura ierarhic‑funcţională – presupune organizarea administraţiei de stat pe niveluri ierarhice, categorii de instituţii în funcţie de domeniul în
care îşi desfăşoară activitatea.
Asigură unitatea de decizie şi
de acţiune în cadrul sistemului.
Este determinată de varietatea
domeniilor de activitate existente în administraţie.
2. Structura teritorială
–
desemnează
organizarea
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sistemului administrativ în
raport cu teritoriul pe care îşi
desfăşoară activitatea şi îşi
exercită competenţa instituţia
administraţiei de stat. ��������
Este determinată de dispunerea diferitelor compartimente ale structurii sistemului administrativ
în unităţi administrativ teritoriale distincte. În cadrul acestei
structuri administraţia de stat
cuprinde instituţii centrale şi
instituţii locale.
3. Structura de tip mixt –
îmbină cele două tipuri de structuri prezentate mai sus.

Alte componente ale
structurii organizatorice
a sistemului administrativ
Funcţionarea sistemului administrativ din România presupune luarea în consideraţie
a următoarelor componente
structurale:
1. Nivelul ierarhic;
2. Ponderea ierarhică;
3. Compartimentul;
4. Postul;
5. Funcţia publică;
6. Relaţiile administrative şi
relaţiile organizatorice;
1. Nivelul ierarhic – se defineşte ca ansamblul componentelor structurii plasate pe linii
orizontale, la aceeaşi distanţă
ierarhică faţă de managementul de vârf al administraţiei de
stat.
2. Ponderea ierarhică – reprezintă numărul persoanelor
conduse nemijlocit de un funcţionar public cu funcţie publică de
conducere şi / sau de un reprezentant ales.
3. Compartimentul – este
componenta rezultată din alegerea unor posturi şi funcţii
publice cu conţinut similar şi
/ sau complementar. Este definit prin ansamblul persoanelor care desfăşoară activităţi
relativ omogene, precum şi un
ansamblu de metode şi tehnici
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adecvate subordonate unui singur funcţionar public cu funcţie
de conducere.
4. Postul – este alcătuit din
ansamblul obiectivelor, sarcinilor, competenţelor şi responsabilităţilor desemnate, pe anumite perioade de timp, unor funcţionari publici permanenţi şi /
sau reprezentanţilor numiţi sau
aleşi.
5. Funcţia publică – constituie factorul de generalizare
al unor posturi asemănătoare din punct de vedere al ariei
de cuprindere a autorităţii şi
responsabilităţii.
6. Relaţiile administrative
şi relaţiile organizatorice
Relaţii interne se stabilesc
între instituţii administrative
reprezentative ale autorităţii:
ü Relaţiile autorităţilor puterii legislative – reprezintă raporturile cu parlamentul în ansamblul sau
şi / sau cu fiecare dintre
cele două camere, Senat
şi Camera Deputaţilor.
Aceste relaţii dau expresia
dreptului de control parlamentar asupra executivului şi se materializează în
atribuţiile constituţionale
ale Parlamentului în legătură cu organizarea şi
funcţionarea autorităţilor
executive.
ü Relaţiile autorităţii puterii judecătoreşti – sunt relaţii de colaborare şi au in
vedere obligaţiile executivului de a asigura condiţiile funcţionării justiţiei,
au dreptul de a participa
la constituirea autorităţilor puterii judecătoreşti.
ü Relaţiile autorităţilor puterii executive prin care se
stabilesc şi aplică prevederile proprii şi ale celorlalte
autorităţi – acestea pot fi:
relaţii de autoritate stabilite în cadrul legislativ, re-
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laţii de funcţionare, relaţii
de colaborare, etc.
Relaţii externe se stabilesc
între diferitele compartimente
ale structurii sistemului administrativ şi alte categorii de organizaţii publice sau private şi /
sau persoane fizice:
ü Relaţii de autoritate – ierarhice, funcţionale, de
stat major;
ü Relaţii de cooperare;
ü Relaţii de control;
ü Relaţii de reprezentare.

Fundamentarea deciziilor
administrative
Decizia administrativă poate
fi definită ca un proces complex
de alegere a unei variante decizionale din mai multe posibile,
în vederea realizării unui obiectiv al administraţiei publice şi/
sau instituţiilor publice care influenţează activitatea a cel puţin unei alte persoane fizice sau
juridice din sistem, a sistemului
administrativ în ansamblul lui
sau a societăţii, în general.
Decizia administrativă poate
fi definită şi ca o manifestare de
voinţă a conducerii unei instituţii a administraţiei de stat, constând într‑o opţiune, în vederea
realizării unui scop.
Particularităţile
deciziei
administrative:
• Este determinată de obiectivele
managementului
public şi de cadrul normativ ;
• Este rezultatul colaborării
între funcţionari publici
de conducere şi execuţie
reprezentanţi aleşi şi/sau
numiţi din instituţiile publice şi cetăţeni;
• Implică un volum mare de
muncă;
• Presupune derularea unui
proces decizional care cuprinde mai multe etape;
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• Este avizată de una sau
mai multe persoane fizice
şi/sau juridice;
• Este rezultatul colaborării
mai multor persoane (titulari de posturi/funcţii publice de conducere/execuţie, reprezentanţi numiţi
şi/sau aleşi şi cetăţeni);
• Implică responsabilitatea
uneia şi/sau mai multor
persoane titulare ale unor
posturi/funcţii publice în
administraţie; a reprezentanţilor aleşi şi/sau numiţi
şi a cetăţenilor.
Decizia administrativă trebuie sa răspundă următoarelor
cerinţe:
Să fie fundamentată ştiinţific – în procesul decizional din
cadrul instituţiei publice, pentru
a asigura integrarea eficientă a
activităţilor, este necesară luarea în considerare a intereselor
cetăţenilor şi influenţa celorlalte
categorii de factori, pe baza studierii modalităţilor concret‑istorice de manifestare în perioada
actuală şi în viitor.
Să fie fundamentată din
punct de vedere legislativ – o
decizie administrativă este determinată şi determină cadrul
legislativ.
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Să aibă caracter realist –
aceasta presupune rezolvarea
unor situaţii prin fundamentarea unei decizii administrative
care implică în prealabil o evaluare cât mai completă a situaţiei de fapt, respectiv a contextului naţional şi/sau a particularităţilor înregistrate în unitatea
administrativ‑teritorială unde
urmează a fi aplicata. În acest
sens, se recomandă luarea în
considerare a problemelor specifice zonei şi prin urmare a intereselor sociale generale locale.
Să intervină în timp util
– pentru fiecare decizie administrativă există o anumită perioadă determinată în care decizia
trebuie fundamentată şi aplicată pentru a putea fi satisfăcute
anumite interese sociale, generale şi/sau specifice. Pentru ca
deciziile să poată fi adoptate în
perioada optimă de timp, este
necesară o previzionare a schimbărilor sociale, a mutaţiilor care
pot interveni în timp în sistemul
nevoilor sociale dar şi în mediul
internaţional.
Să fie integrată în ansamblul deciziilor administrative adoptate anterior – presupune luarea în considerare de
către decidenţi a conţinutului
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deciziilor deja adoptate pentru
a nu interveni suprapuneri sau,
dimpotrivă, contradicţii.
Să fie oportună – pentru
ca o decizie administrativă să
contribuie pe deplin la realizarea scopului pentru care a fost
emisă este necesar ca managerul public şi/sau reprezentantul
ales/numit să cunoască situaţia, respectiv conjunctura care
a declanşat procesul decizional şi perioada propice pentru
fundamentarea şi executarea
acesteia.
Să fie finalizată – Implică
trecerea imediată la executarea
deciziei administrative şi urmărirea aplicării acesteia.
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O

rganization is the process by which resources are allocated and used for
achievement of the objectives set out in terms of efficiency. Customization
of relations between leaders and subordinates, facilitated by the small size,
it allows that in the process of establishing the organizational structure to take
account, pretty much, considering the impact informal relationships. Financial
balance of the firm means correspondence that should exist between them and
the chargeability liquidity assets capital who have provided their financing and
is done by proper adjustment of revenue and operating costs, on the one hand,
and the requirements for investment and the resources for financing them, on the
other.
Key words: formal structure, leadership, communication, financial balance.

Organizarea activităţii
Cea de a doua funcţie a întreprinderii, organizarea constituie procesul prin care resursele
sunt alocate şi folosite pentru
realizarea obiectivelor fixate în
condiţii de eficienţă.
La nivelul activităţilor întreprinderii organizarea acestora
se concentrează asupra celor de
bază (productive), celor auxiliare (care susţin activităţile de
bază – aprovizionarea, controlul
calităţii etc.) şi celor administrative (de birou), fiecare domeniu
având probleme specifice şi reclamând metode şi tehnici adecvate de rezolvare a acestora.
Una dintre problemele majore cu care se confruntă o bună
parte a IMM-urilor o reprezintă

organizarea lor inadecvată, urmare a atenţiei insuficiente
acordate de conducere acestei
funcţii, lipsei de cunoştinţe adecvate sau, pur şi simplu, lipsei de
inspiraţie în găsirea celor mai
potrivite soluţii organizatorice.
Aceste soluţii se referă la
structura formală a întreprinderii, care reprezintă totalitatea
persoanelor şi compartimentelor întreprinderii, modul în care
sunt integrate într-o configuraţie
coerentă, precum şi totalitatea
relaţiilor dintre ele. Caracterul
formal este conferit de faptul că
structura relaţiilor este impusă
de activitatea pentru realizarea căreia întreprinderea a fost
creată, fiind precizată într-un
ansamblu de texte (regulamentul de organizare şi funcţionare,

descrierile de posturi, de proceduri sau instrucţiunile de lucru) şi de scheme (organigrame,
scheme-bloc, diagrame de atribuţii etc.).
Paralel cu organizarea formală, în orice întreprindere
există şi o organizare informală,
care reprezintă ansamblul relaţiilor de natură voluntară ce
caracterizează raporturile socioafective existente între membrii
organizaţiei, în cadrul grupurilor acesteia sau între grupuri.
Pentru IMM-uri, raporturile
dintre organizarea formală şi cea
informală au o importanţă aparte, care imprimă demersului de
stabilire a structurii organizatorice anumite particularităţi. Dimensiunea mai redusă a IMM,
comparativ cu cea a marilor
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întreprinderi asigură premisele existenţei unei coerenţe mai
accentuate a colectivului lor şi
conferă organizării formale un
rol sporit, pe care nu îl are în
marile organizaţii. Personalizarea relaţiilor dintre conducători
şi subordonaţi, facilitată de dimensiunea IMM, permite ca în
procesul de stabilire a structurii
organizatorice să se ţină seama,
destul de mult, de impactul relaţiilor informale. Astfel, în cadrul
IMM există premisele apropierii
vizibile a organizării formale de
cea informală.
Când se concepe structura
organizării formale a unei IMM,
diviziunea activităţilor acesteia
în grupe de lucru care să formeze obiectul compartimentelor
structurii se poate face după
mai multe criterii:
– funcţiile specializate – gruparea posturilor se face în raport
cu specializarea lor în domeniul
diferitelor funcţii (marketing,
producţie, personal, finanţe);
– produsele (serviciile) întreprinderii, atunci când acestea
pot fi grupate (spre exemplu, la o
întreprindere de confecţii, articole de damă, bărbăteşti, de copii);
– procesele tehnologice specifice (spre exemplu, tot în cazul
unei întreprinderi de confecţii –
croire, coasere, călcat, condiţionare finală);
– zonele geografice în care acţionează întreprinderea;
– clienţii produselor (serviciilor) întreprinderii – se poate
face pe grupe reprezentative de
clienţi (organizaţii guvernamentale, firme comerciale, firme industriale etc.);
– abilităţile personale ale
angajaţilor.
O altă modalitate de concepere a structurii organizatorice
a unei IMM este cea pe baza
tipurilor de autoritate exercitate în cadrul întreprinderii (ierarhică, funcţională, ierarhicfuncţională).
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Antrenarea angajaţilor
Cea de a treia funcţie a conducătorului – antrenarea, se
referă la relaţiile personale ale
acestuia cu subordonaţii săi şi
constă în influenţarea lor astfel
încât să-i determine să participe
eficient la realizarea obiectivelor întreprinderii.
Îndeplinirea corespunzătoare a funcţiei de către manager
presupune practicarea de către
acesta a unui stil de conducere
corespunzător, motivarea diferenţiată şi incitantă a subalternilor, precum şi stabilirea şi
menţinerea unor comunicaţii
intense cu aceştia. Aceste elemente formează esenţa leadershipului, care reprezintă abilitatea conducătorului de a obţine
performanţe ale subordonaţilor
săi luaţi individual, în grup sau
la scara întreprinderii.
Leadershipul poate fi de‑
finit ca abilitatea unei per‑
soane de a exercita un tip
de influenţă prin interme‑
diul comunicării asupra
altor persoane, individual
sau în grup, orientându-le
spre îndeplinirea anumitor
obiective.
Exercitarea influenţei asupra altor persoane reprezintă
esenţa leadershipului. Leadershipul formal, care se referă la
managerii dintr-o organizaţie,
reprezintă dreptul formal sau
legitim al acestora de a influenţa alte persoane în virtutea poziţiei lor ierarhice în cadrul organizaţiei. Leadershipul informal
nu reprezintă un drept oficial de
a-i influenţa pe alţii, ci rezidă în
calităţile intrinseci ale unei persoane de a exercita o influenţă
în cadrul unui grup informal.
Influenţarea asupra altora se
poate exercita pe o gamă largă
de căi, care se extind de la cea
amiabilă la cea coercitivă. Unii
specialişti consideră că pot fi
identificate următoarele tipuri
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de strategii de influenţare a
oamenilor:
• raţiunea – folosirea situaţiilor, evenimentelor,
proceselor şi a datelor şi
informaţiilor ce le reflectă
pentru dezvoltarea argumentelor logice;
• prietenia – căutarea sprijinului, folosirea măgulirii, crearea bunăvoinţei;
• coalizarea – mobilizarea
altora în cadrul organizaţiei;
• căderea la învoială – negocierea pe baza folosirii
recompenselor;
• agresivitatea – folosirea
abordării directe şi în forţă;
• autoritatea superioară –
câştigarea sprijinului nivelurilor superioare ale
ierarhiei pentru sporirea
„greutăţii” cererilor;
• sancţionarea – folosirea
recompenselor şi sancţiunilor.
Aspectele complexe şi variate
ale leadershipului au fost intens
studiate în ultimele decenii.
Concluziile rezultate din studiile efectuate oferă numeroase învăţăminte, repere de referinţă şi
subiecte de reflecţie managerilor
din toate domeniile de activitate
şi la toate nivelurile de conducere, care să le permită obţinerea
unor performanţe cât mai înalte
din partea subordonaţilor lor.
Stilul de conducere re‑
prezintă un anumit mod de
exercitare a leadershipului,
caracterizat prin trăsături
specifice ale relaţiilor leader
- subordonaţi.
În sens larg, stilul de conducere desemnează felul în care se
lucrează cu oamenii, iar în sens
restrâns, ansamblul de atitudini
şi metode de lucru folosite de
leader în exercitarea funcţiilor
sale manageriale.
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Cea mai cunoscută clasificare
a stilurilor de conducere aparţine lui Kurt Lewin şi cuprinde:
– stilul autocratic, în care conducătorul ia singur majoritatea
deciziilor, determinând în amănunt activitatea subordonaţilor,
fixându-le sarcinile şi metodele
de lucru. Stilul este eficace, dar
generează tensiuni, frustrări,
nemulţumiri, apatie şi chiar rezistenţă din partea subordonaţilor. Este indicat în situaţiile de
criză, în care timpul, calitatea
şi resursele băneşti sunt factori
determinanţi;
– stilul democratic, în care
conducătorul îşi implică larg
subordonaţii, individual sau în
grup, în fixarea obiectivelor de
atins, stabilirea strategiilor de
urmat, evaluarea performanţelor realizate. Este un stil eficace, asigura o bună colaborare leader – subordonaţi şi un climat
socioafectiv plăcut;
– stilul „laissez-faire”, în care
conducătorul lasă subordonaţilor săi întreaga libertate de decizie şi de acţiune, le furnizează
unele informaţii suplimentare
şi nu se interesează de desfăşurarea activităţii acestora. Din
cauza faptului că se lucrează
la întâmplare, fără angajarea
profundă în muncă a subordonaţilor, acest stil conduce la o
eficienţă regresivă în cadrul
grupului.
Experienţa a demonstrat că
un leader nu practică în exclusivitate un singur stil de conducere şi că nici un stil nu este potrivit pentru toate situaţiile cu care
se confruntă un conducător.

Coordonarea activităţii
Funcţia de coordonare constă în ansamblul acţiunilor pe
care le desfăşoară managerul
pentru armonizarea eforturilor individuale şi colective ale
subordonaţilor săi, orientarea
unitară a activităţii acestora
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spre îndeplinirea obiectivelor
întreprinderii.
Îndeplinirea corespunzătoare
a acestei funcţii, ca şi a celei precedente, cea de antrenare, este
condiţionată de existenţa în cadrul întreprinderii a unor intense comunicaţii verticale – între
diferitele niveluri de conducere
şi între conducători şi subordonaţii lor, orizontale – între conducători şi între executanţi situaţi la aceleaşi niveluri în structura organizatorică şi oblice
– între cadre situate la diferite
niveluri şi angajate în desfăşurarea unor activităţi diverse.
În actualul context al economiei şi în raport cu particularităţile IMM, importanţa comunicaţiilor în cadrul acestora este
sporită de următorii factori:
– coeziunea colectivului de
muncă al întreprinderii;
– progresul tehnologic;
– complexitatea activităţii de
ansamblu a întreprinderii;
– modul de desfăşurare a
activităţii cadrelor de conducere.
Comunicarea este proce‑
sul de transmitere a informa‑
ţiilor de la o persoană la alta
prin intermediul mesajelor
simbolice – sunete, litere, cifre,
alte semne, cuvinte, gesturi -,
servind înţelegerii reciproce
a persoanelor.
Elementele componente ale
procesului de comunicare sunt
următoarele:
– emiţătorul – persoana care
iniţiază comunicarea, având în
vedere un anumit scop; el are un
mesaj de transmis (o idee, o informaţie) către o altă persoană
sau către un grup;
– codificarea – operaţia de
traducere a mesajului într-un
limbaj capabil să reflecte ideea
sau informaţia. Prin operaţia
de codificare se obţine mesajul
comunicabil;
– mesajul – forma verbală sau
neverbală (scrisă, luminoasă,
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gesturi) în care emiţătorul a codificat informaţia. Mesajul conţine ceea ce doreşte emiţătorul
să comunice – să-i facă pe alţii
să înţeleagă ideile sale, să primească acceptul pentru ideile
sale, să declanşeze acţiuni;
– canalul – calea de transmitere a mesajului şi îmbracă diverse forme: comunicare verbală
faţă în faţă, verbală prin telefon,
şedinţe de grup, computere, note
de informare, circulare, programe de lucru, state de salarii etc.
– decodificarea – operaţia
prin care receptorul traduce mesajul în termeni inteligibili pentru el;
– receptorul – persoana căreia îi este destinat mesajul şi care
trebuie luată în considerare de
emiţător; trebuie ţinut seama
de capacitatea receptorului de a
decodifica mesajul;
– factorii perturbatori – elementele sau condiţiile care
perturbă sau interferează cu
transmiterea mesajului, producând bruiaje, distorsiuni, filtraje sau blocaje ale informaţiilor
transmise. Sunt factori de natură materială, obiectivă sau
subiectivă;
– conexiunea inversă (feedback-ul) – reversul legăturii
directe emiţător-receptor, care
permite emiţătorului să cunoască dacă mesajul a fost receptat
corect şi dacă a produs reacţia
dorită din partea receptorului.
Prezenţa feed-back-ului în procesul comunicaţional nu este
obligatorie, dar eficacitatea comunicării este direct proporţională cu gradul de folosire a acestei legături.

Controlul activităţilor
Ultima funcţie a conducătorului – controlul constă în măsurarea performanţelor înregistrate în activitatea subordonaţilor,
compararea acestora cu obiectivele stabilite prin planurile
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şi programele întreprinderii,
constatarea abaterilor şi luarea
măsurilor corective pentru reducerea până la anulare a acestor
abateri şi asigurarea îndeplinirii obiectivelor.
Aşadar, funcţia de control
exercitată de conducător are
două componente: una pasivă,
care constă în înregistrarea şi
compararea performanţelor cu
obiectivele planificate, precum
şi în evidenţierea abaterilor;
una activă, materializată în acţiunile de corectare a abaterilor
constatate.
Exercitarea funcţiei de control se axează pe două elemente
esenţiale:
– standardele şi programele de acţiune stabilite în
cadrul funcţiei de previziune, care ghidează desfăşurarea activităţilor întreprinderii în vederea realizării obiectivelor acesteia;
controlul reprezintă reversul planificării, claritatea
şi gradul de detaliere a
planurilor şi programelor
condiţionează
uşurinţa
efectuării controlului şi
eficacitatea acestuia;
– definirea în structura organizatorică a întreprinderii a responsabilităţilor
fiecărui angajat în ceea
ce priveşte activitatea pe
care trebuie să o desfăşoare, a abaterilor care
pot apărea de la planurile şi programele stabilite
şi a măsurilor corective
ce trebuie luate; definirea
structurii organizatorice,
caracterul unitar al acesteia, detalierea cu claritate a componentelor sale
(posturi, funcţii, niveluri
ierarhice, compartimente,
relaţii) condiţionează eficacitatea controlului.
Pentru exercitarea acestei
funcţii este necesară existenţa
în întreprindere a unui sistem
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de gestiune şi control bine structurat şi funcţional. Prin sistem
de gestiune şi control al unei
întreprinderi se înţelege an‑
samblul deciziilor privind
organizarea,
declanşarea
şi finalizarea acţiunilor in‑
dividuale şi colective care
formează conţinutul activi‑
tăţilor desfăşurate de între‑
prindere pentru atingerea
scopurilor sale. Aceste scopuri
constau în realizarea profitului,
satisfacerea clienţilor, dezvoltarea întreprinderii, dezvoltarea
profesională a angajaţilor, extinderea segmentului de piaţă
acoperit de produsele/serviciile
oferite etc.
În cadrul acestui sistem se folosesc numeroase tehnici de gestiune care pot fi grupate astfel:
a) tehnici elementare – contabilitatea, calculul economic (calcule de actualizare, calcule de amortisment, calcule statistice
etc.), informatica de gestiune, tehnici de antrenare
şi motivare a angajaţilor;
b) tehnici de bugetare.
a) Dintre tehnicile elementare, contabilitatea ocupă un loc
deosebit în cadrul sistemului
de gestiune datorită informaţiilor specifice pe care le furnizează şi care sunt esenţiale
pentru conducerea activităţii
întreprinderii.
Gestiunea contabilă a activităţilor întreprinderii se împleteşte organic cu controlul de
gestiune. Controlul de gestiune
se identifică cu controlul buge‑
tar, care se concentrează asupra
instrumentului cel mai frecvent
utilizat în exercitarea funcţiei
de control – bugetul. Bugetul
reprezintă o previziune a
rezultatelor dorite, expri‑
mate în termeni financiari
(de exemplu, bugetul activităţii
generale, bugetul activităţii de
trezorerie, balanţa de venituri
şi cheltuieli) sau nefinanciari
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(bugetul de materiale, bugetul
de ore de muncă directă etc.).
Pe ansamblul întreprinderii,
controlul de gestiune se sprijină
pe utilizarea tabloului de bord
care este un document ce cu‑
prinde informaţii-cheie pri‑
vind funcţionarea întreprin‑
derii, prezentat conducerii
acesteia într-o formă precis
stabilită şi riguros respecta‑
tă, corespunzător unor nevoi
de informare determinate.
b) Bugetul este instrumentul
de control managerial cel mai
utilizat, reprezentând o previziune pe termen scurt a unor rezultate dorite, efectuată în vederea stabilirii precise şi asumării
responsabilităţilor de realizare
a acelor rezultate.
Bugetarea este acţiunea
de formulare a planurilor
în termeni numerici valorici
sau fizici, pentru o perioadă
viitoare.
Tipurile de bugete utilizate
în cadrul întreprinderilor se clasifică astfel:
– bugetul de investiţii (de
capital), care reflectă planurile întreprinderii referitoare la achiziţionarea
de maşini, utilaje, instalaţii, echipamente, aparate
în vederea înnoirii parcului existent sau creşterii
capacităţilor disponibile;
– bugete de exploatare care
includ bugetul comercial,
cel al producţiei şi aprovizionărilor şi cel al cheltuielilor de structură;
– bugete financiare, în categoria cărora se includ
contul de rezultat previzional, bugetul activităţii de
trezorerie şi bilanţul previzional.
Pentru orice întreprindere, asigurarea permanentă cu
resurse băneşti a activităţilor
sale trebuie să constituie preocuparea prioritară a conducerii
ei. Acest imperativ este cu atât
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mai accentuat pentru o IMM cu
cât dimensiunea acesteia şi volumul resurselor ei băneşti o fac
mai vulnerabilă comparativ cu o
mare întreprindere faţă de obligaţiile de plată pe care le are în
orice moment.
Atenţia insuficientă a managerului faţă de intrările şi ieşirile băneşti zilnice care formează
fluxul de numerar (cash-flow),
poate conduce la situaţii încordate, în care firma să nu fie capabilă să-şi achite obligaţiile faţă de
furnizori, creditori, proprii angajaţi etc. Repetarea frecventă
a acestor situaţii poate constitui
reflexul unui declin al activităţii
întreprinderii, care să conducă
chiar la faliment. Conducerea
judicioasă a fluxurilor băneşti
spre şi dinspre întreprindere
permite evitarea acestor situaţii prin echilibrarea balanţei de
încasări şi plăţi, ceea ce permite firmei să facă faţă cu succes
cererilor băneşti şi să amplifice
capacitatea de a crea profit a fiecărei unităţi monetare pe care
o posedă.
Echilibrul financiar al ori‑
cărei întreprinderi este esenţial
pentru existenţa şi dezvoltarea acesteia, întrucât îi asigură autonomia de funcţionare şi
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solvabilitate, respectiv capacitatea de a face faţă obligaţiilor
de plată. Gestiunea echilibrului
financiar constă în stabilirea
politicii financiare a întreprinderii – după identificarea disponibilităţilor băneşti existente
pentru ea şi procurarea resurselor financiare necesare desfăşurării activităţii ei – astfel încât
să se asigure o structură financiară sănătoasă, echilibrată, a
întreprinderii.
Echilibrul financiar al
întreprinderii
reprezintă
corespondenţa care trebuie
să existe între lichiditatea
activelor ei şi exigibilitatea
capitalurilor care au asigu‑
rat finanţarea lor şi se rea‑
lizează prin reglarea cores‑
punzătoare a încasărilor şi
cheltuielilor de exploatare,
pe de o parte, şi a cerinţelor
de investiţii şi a resurselor
de finanţare a acestora, pe de
altă parte.
Asigurarea echilibrului financiar al întreprinderii presupune respectarea a două reguli:
– echilibrarea fondului de
rulment şi a nevoii de fond
de rulment, care condiţionează solvabilitatea pe termen scurt a întreprinderii;
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– acoperirea mijloacelor de
finanţare a activelor mobilizate în principal prin
capitaluri permanente şi
nu prin datorii pe termen
scurt.
Pe baza analizei efectuate se
pot stabili punctele tari şi cele
slabe pe care le prezintă întreprinderea pe planul condiţiei
ei financiare şi se pot evidenţia
principalele direcţii de acţiune
pentru consolidarea aspectelor
pozitive ale activităţii şi pentru
diminuarea până la eliminare a
deficienţelor sale în ceea ce priveşte conducerea fluxurilor băneşti şi asigurarea echilibrului
financiar.
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R

isk in international economic affairs may be determined by objective causes,
events, unforeseeable and which cannot be attributed to than customers
in these activities, or the subjective causes, due to beliefs incompetenţei
or remembrance of these decision makers. Risk of innovation in business takes
international economic and other forms that take the complexity progress of
scientific‑technical contemporary designs. Riscuile originating in economic
cooperation, appear, as a general rule, in the case of exports and complex may
be risk of internal cooperation, in which case the exporter is a company that acts
as supplier general, who is working with a large number of subfurnizori in the
country, as well as risks of international cooperation when performing product
with imports of supplement to or by a number of different actions of economic
cooperation with foreign companies and disparity by technical‑qualitatively and/
or failure to comply with deadlines for delivery of sub‑assemblies by subfurnizori
is reflected in risks to production activity of the supplier.
Key words: risk, causes objective, subjective, subfurnizor.

Definirea si clasificarea
riscurilor în afacerile
economice internaţionale
Afacerile economice internaţionale se desfăşoară în condiţiile existenţei a numeroase
riscuri ca urmare a caracterului
complex al relaţiilor economice
internaţionale contemporane, a
evoluţiilor adeseori contradictorii care au loc pe piaţa mondială,
a fenomenelor de instabilitate
care caracterizează economiile
naţionale şi economia mondială în ansamblul său. Procesul
decizional se realizează, deci,
în acest domeniu, de cele mai
multe ori, în condiţii de risc şi
incertitudine, astfel încât agenţii economici nu au siguranţa că

prin afacerile încheiate vor obţine rezultatele scontate.
Riscul reprezintă posibi‑
litatea de obţinere a rezul‑
tatelor favorabile sau nefa‑
vorabile într‑o acţiune vii‑
toare exprimată în termeni
probalistici.
Corespunzător
altor opinii riscul constituie “…
un eveniment viitor şi probabil a
cărui producere ar putea provoca anumite pierderi”, uneori factorii care ar conduce la pierderi
pot fi prevăzuţi cu anticipaţie,
alteori riscul este neprevizibil
fiind determinat de situaţii fortuite[1]. Riscul este definit şi ca
[1]
V. Babiuc, Riscurile contractuale
în vânzarea comercială internaţională,
Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi enciclopedică, 1982

posibilitatea apariţiei unei pierderi în cadrul unei tranzacţii
economice (export, import, cooperare), ca rezultat al producerii unor evenimente, fenomene
imprevizibile”[2]. În practică, de
regulă, ideea de risc este asociată
cu cea de pierdere, cu toate că
dacă ne referim la relaţiile economice internaţionale se pot
întâlni atât unele riscuri, din
care decurg pierderi pentru toţi
partenerii, cât şi altele din care
pierderile unora dintre parteneri îşi găsesc corespondentul în
câştiguri pentru alţii.

[2]
Mariana Negrus, Mijloace şi mo‑
dalităţi de plată internaţionale, Bucureşti, Editura Academică, 1986
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În diferite lucrări se delimitează situaţiile de risc de cele
care intră în domeniul răspunderii contractuale, fapt subliniat
în literatura de specialitate, culpa excluzând riscul, care rămâne localizat în sfera evenimentelor aflate în afara posibilităţilor
de influenţare a partenerilor
contractuali.
Corespunzător
acestei accepţiuni se limitează
conţinutul riscurilor la acele
evenimente, fenomene implacabile şi exterioare tranzacţiei,
acestea neincluzând pierderile
cauzate unui partener de afaceri
de conduita culpabilă a celuilalt.
În acest sens riscurile reprezintă consecinţele patrimoniale ale
neexecutării sau ale executării
tardive sau necorespunzătoare,
ale unei obligaţii dintr‑un contract comercial internaţional,
pentru care creditorul prejudicial nu poate trage la răspundere
pe debitor.
În ceeea ce ne priveşte optăm pentru o viziune mai largă
asupra conţinutului riscurilor
în afacerile economice internaţionale incluzând şi pe cele care
provin din cauza partenerilor.
Aceste riscuri sunt frecvent întâlnite în relaţiile economice internaţionale. În fond, riscul în
afacerile economice internaţionale poate să fie determinat de
cauze obiective, de evenimente
exterioare, imprevizibile şi care
nu pot fi imputate decât clienţilor din aceste activităţi, sau de
cauze subiective, datorate incompetenţei sau relei credinţe
a acestor decidenţi. Literatura
juridică consideră, de regulă,
că riscurile comerciale pot avea
semnificaţia riscului normal în
măsura în care nu se poate reţine nici o culpă în sarcina persoanelor care au contribuit la
realizarea operaţiunii de comerţ
exterior, inclusiv în privinţa clauzelor asiguratorii împotriva
factorilor de risc care au fost incluse în contractul comercial.

MANAGEMENT /
MARKETING
Riscurile în afacerile economice internaţionale pot fi clasificate după mai multe criterii[3].
a) După conţinutul şi natura
lor riscurile pot fi:
– cu un conţinut neecono‑
mic: stare de razboi, blocade economice, embargouri, schimbări ale regimului politic, adoptare de
interdicţii la transferuri
valutare, anulări ale autorizaţiilor de export sau de
import, calamităţi naturale etc;
– cu un conţinut econo‑
mic: riscul datorat fluctuaţiilor valutare şi ale
preţurilor, cel provenit din
neexecutarea obligaţiilor
contractuale, neplăţii pentru mărfurile livrate etc.
b) Ţinând cont de cauzele
care le determină, riscuri‑
le pot fi:
– naturale, de fenomene
cum sunt cutremurele,
inundaţiile,
uraganele,
erupţiile vulcanice etc.
– politice (instituţionale)
apărute sub incidenţa factorilor politici şi care sunt
mai puternice în urma revoluţiilor, a loviturilor de
stat, datorită cărora apar
temporar elemente de
anarhie, de nesiguranţă în
afaceri, iar ulterior, modificări juridice importante;
– riscuri de management
în domeniul producţiei,
determinate de aumite disfuncţionalităţi existente
în activitatea de producţie
pentru export ca urmare a
slăbiciunilor existente în
organizarea aprovizionării, a producţiei şi a muncii;
– riscuri
contractua‑
le sau de neexecutare a
obligaţiilor contractuale
[3]
Alexandru Puiu, Conducerea şi
tehnica comerţului exterior, Bucureşti,
Editura Didactică şi Pedagogică, 1976
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(inadempienta), datorate neajunsurilor în organizarea activităţii comerciale;
– riscuri de preţ, datorate
inflaţiei şi în general instabilităţii preţurilor;
– riscuri financiar‑mone‑
tare, datorate, în principal, fluctuaţiile cursurilor monetare, precum şi
nesiguranţei valorificării
capitalului investit în contextul afacerilor internaţionale.
c) După localizarea lor ris‑
curile sunt:
– interne, localizate în domeiul capacităţii de realizare umană, al dotării
cu mijloace materiale, în
procesele economice ale
întreprinderilor proprii de
comerţ exterior, cele privind depozitarea, manipularea şi transportul intern
al mărfurilor etc;
– externe, apar între parteneri din alte ţări diferite
în procesul afacerilor economice internaţionale.
d) După domeniul activităţii
umane în care acţionează,
riscurile se plasează în:
– producţia pentru export;
– circulaţia bunurilor şi
serviciilor.
Fără îndoială, aşa cum se
întâmplă în toate domeniile de
mare complexitate şi în cel al
riscurilor din afacerile economice internaţionale orice clasificare este discutabilă, perfectibilă
şi ca atare trebuie privită cu o
anumită rezervă. În continuare
ne vom opri asupra principalelor riscuri care apar in afacerile
economice internaţionale încercând să combinăm criteriile de
clasificare anterior menţionate.
Riscuri în sfera producţiei,
ocupă un loc important în afacerile internaţionale şi vizează diferite aspecte care concură la nerealizarea în termenii prevăzuţi
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a contractului extern; nerespectarea prevederilor contractuale
referitoare la cantitatea, calitatea, termenul de livrare a mărfurilor etc.
Riscuri de inovaţie şi tehnologice apar ca urmare a neîndeplinirii inovaţiilor şi modernizărilor scontate în domeniul
producţiei pentru export, vizând
diferite aspecte cum sunt: fiabilitatea, estetica produselor sau
tehnologiile de fabricaţie. Riscul
de inovaţie în afacerile economice internaţionale îmbracă şi alte
forme care ţin de complexitatea progresului ştiinţific‑tehnic
contemporan. Astfel uneori
cheltuielile pentru înfăptuirea
inovaţiilor sau modernizărilor
sunt în realitate mult mai
mari decât cele prevăzute prin
studiile de fezabilitate, riscul
apărând pentru întreprinderea
producătoare pentru export de a
nu‑şi acoperi costurile. Alteori,
unele fabrici, exportatoare îşi
experimentează produse şi tehnologii noi, insuficient verificate
sub aspectul funcţionării lor pe
seama unor parteneri de afaceri
din alte ţări în care legislaţia
privind securitatea în producţie
este incompletă sau, în orice caz,
mai lejeră. În fond, se efectuează
un experiment pe seama partenerilor străini, de regulă, din
ţări în curs de dezvoltare.
În fine, riscul de inovare şi
modernizare a producţiei poate
să apară, în afacerile internaţionale în sensul că în urma transferului de tehnologii pe baze comerciale, prin inovaţii brevetate
sau prin know‑how, importatorii nu reuşesc să realizeze produsele la parametrii proiectaţi,
la nivelul produselor din ţările
exportatoare sau unul apropiat
de acestea: Riscul poate acţiona pentru importator, dar în
măsura în care plata importurilor de inovaţii se face prin cote
procentuale din comercializarea
produselor realizate sub licenţă
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sau know‑how importat, riscul
vizează şi pe exportatorul de
tehnologie.
Riscul tehnologic apare în
importul de tehnologie şi în
cazul când aceasta nu corespunde, fie condiţiilor de infrastructură din ţara importatoare (baza tehnico‑materială şi
organizarea muncii din ţara
producătoare), fie cerinţelor şi
nivelul tehnic existent pe piaţa
internaţională.
Riscuile provenite din cooperarea economică, apar, de regulă, în cazul exporturilor complexe şi pot fi riscuri de cooperare
internă, situaţie în care exportatorul este o întreprindere care
acţionează ca furnizor general
care lucrează cu un număr mare
de subfurnizori din ţară, precum şi riscuri de cooperare internaţională când se realizează
produsul cu importuri de completare sau prin diferite acţiuni
de cooperare economică cu firme
străine şi neconcordanţa de ordin tehnic‑calitativ sau nerespectarea termenelor de livrare
a subansamblelor de către subfurnizori se reflectă în riscuri
pentru activitatea de producţie
a furnizorului general.
Riscul informaţional, se manifestă sub forma întârzierilor
sau deformărilor în circuitul
informaţiilor între doi sau mai
mulţi agenţi economici angajaţi
într‑o afacere economică internaţională. În mod frecvent acest
risc se manifestă în raporturile
dintre producători şi întreprinderea de comerţ exterior sub
forma insuficienţei informării
de către aceasta din urma asupra schimbărilor care au loc în
cererea externă, dar în sensul
că întreprinderile producătoare
pentru export, nu ţin la curent
pe oamenii de afaceri care efectuează exportul asupra evenimentelor tehnico‑economice care
duc la nerealizarea contractului
extern.
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Riscurile în domeniul logisticii mărfurilor constau în
apariţia pierderilor sau avariilor pe parcursul transportului
sau cu prilejul depozitării sau
manipulării. Aceste riscuri pot
avea loc şi în transporturile
şi depozitările interne dar şi
cele externe. În general aceste
riscuri au o frecvenţă şi o pondere valorică ridicată în afacerile economice internaţionale
şi, ca atare, în acest domeniu
s‑au concentrat îi prevederile
unor uzanţe internaţionale cum
sunt cele INCOTERMS şi s‑au
dezvoltat o serie de tehnici de
asigurare.
Riscurile în domeniul factorului “capacitatea de realizare umană”. Aceste riscuri
care pot apare pe o arie largă,
care începe cu faza cercetării
şi proiectării de produse şi servicii, continuă cu producerea
acestora şi, evident cu domeniile specifice afacerilor economice
internaţionale:
comercializarea, activităţi financiar‑bancare
internaţionale. Riscurile provin,
pe de o parte, din insuficientele
cunoştinţe pe care trebuie să
le posede managerii, precum şi
personalul de execuţie din aceste unităţi, iar pe de altă parte
din nerespectarea caracterului
confidenţial al operaţiunilor astfel încât se poate favoriza spionajul economic cu urmări grave
pentru întreprinderile şi chiar
economiile naţionale, care devin
victime ale acestei activităţi, cu
un impact puternic în economia
mondială contemporană. Aceste
riscuri pot fi prevenite, fie şi
parţial, printr‑o selectare atentă
a specialiştilor angrenaţi în afacerile economice internaţionale,
mai ales în domeniile tehnicii şi
tehnologiei de vârf, prin măsuri
menite să stimuleze şi să oblige
lucrătorii din întreprinderile cu
activitate de comerţ exterior să
fie preocupaţi în permanenţă de
perfecţionarea lor.
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Riscul de neexecutare (inadempienţă), constituie o formă a
riscului comercial, care decurge
din situaţiile în care fie cumpărătorul nu mai vrea (sau nu
mai poate) să ridice o partidă de
mărfuri deja contractate, adică
nu‑şi menţine propria obligaţie
de a intra în proprietatea mărfii şi a achita preţul (riscul este
al vânzătorului), fie vânzătorul
nu trimite marfa sau o trimite
cu întârziere. Situaţia devine şi
mai gravă dacă, între timp, cumpărătorul s‑a angajat să revândă marfa respectiv unui client al
său şi, deci, trebuie să şi‑o procure de la un alt vânzător (riscul
este al cumpărătorului).
Riscul de insovabilitate, apare atunci când cumpărătorul,
după primirea mărfii, nu procedează la plata preţului ei fie
imediat în condiţiile afacerilor
cash, fie nu se achită la scadenţă de această obligaţie, riscul de
credit. În afacerile economice
pe credit, posibilitatea apariţiei
riscurilor creşte datorită timpului îndelungat dintre trimiterea
mărfii şi încasarea preţului. Ca
atare în afacerile economice internaţionale, mai ales a celor pe
credit, se încearcă transferarea
riscurilor de insolvabilitate asupra companiilor de asigurare
sau a societăţilor de factoring.
Riscul de preţ, apare datorită neconcordanţei în timp, între
momentul încheierii contractului de comerţ exterior şi momentul încasării sau al plăţii, după
cum urmează:
– pentru exportator, apare riscul ca preţul contractului să fie sub nivelul celui mondial din momentul
plăţii;
– pentru importator, acest
risc constă în faptul că
preţul stabilit în momentul încheierii contractului
să fie mai mare decât preţul mondial din momentul
plăţii.
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Fundamentarea corectă a
preţului de export şi acceptarea
unui preţ avantajos la import,
în cadrul unei conjuncturi date,
chiar dacă reduce acest risc nu îl
elimină, el continuă să se manifeste după momentul încheierii
contractului, datorită a numeroşi factori care ţin de politica
economică a ţărilor partenere
sau a schimbării conjuncturii
economice regionale sau chiar
mondiale astfel, pot acţiona fac‑
tori comerciali, care influenţează nivelul preţului datorită
modificării diferitelor cheltuieli
de producţie, factori monetari,
care în zilele noastre au concurenţe puternice asupra nivelului
şi dinamicii calitative a preţului
mărfii.
Riscul de preţ are o incidenţă
directă asupra unităţilor economice atât a celor în care se realizează producţia pentru export,
cât şi a întreprinderilor publice şi
private de comerţ exterior. Asupra unităţilor producătoare acest
risc apare atunci când preţul
extern rămâne constant sau
scade, preţul intern creşte
datorită ridicării preţurilor
materiilor prime sau al ma‑
noperei etc. întreprinderea de
comerţ exterior sau oamenii de
afaceri care negociază şi încheie
contracte externe resimt acest
risc mai ales în cazul încheierii
unor contracte pe termen lung
sau cu livrare eşalonată pe mai
mulţi ani (dacă preţul este fix),
precum şi în cazul unor acţiuni
de cooperare. Astfel, dacă pre‑
ţul extern creşte în raport cu
cel stabilit în contract (care
nu se modifică), întreprinde‑
rea de comerţ exterior pierde
în cazul exportului şi câştigă
în cazul importului.
Riscul valutar, constă în po‑
sibilitatea înregistrării unei
pierderi în cadrul unei tran‑
zacţii comerciale sau financi‑
are ca urmare a modificării
cursului valutar (apreciere,

Dezbateri Social Economice
nr. 2/2012

depreciere) a valutei de con‑
tract, în intervalul dintre
momentul încheierii contrac‑
tului şi data efectuării plăţii
în valută.
Pentru exportator (cre‑
ditor), riscul valutar apare în
cazul în care la data încasării
creanţei, valuta în care s‑a efectuat afacerea comercială sau financiar‑monetară are o putere
de cumpărare mai mică decât în
momentul încheierii contractului (s‑a depreciat). Ca urmare a
deprecierii, adică a creării unei
diferenţe de curs nefavorabile ca
urmare a scăderii cursului valutar pe piaţa internaţională, creditorul pierde această diferenţă.
Pentru importator (debi‑
tor), riscul valutar apare în cazul în care moneda de plată, pe
un interval amintit, are o putere de cumpărare mai mare, iar
agentul economic care se află
în postura de cumpărător va
avea de procurat o valută mai
scumpă.
Riscul valutar, care este deosebit de frecvent în condiţiile
actuale ale economiei de piaţă
în care cursurile monetare floteaza în permanenţă sub imperiul legii cererii şi ofertei, se materializează în efortul financiar
suplimentar pe care exportatorul sau importatorul, după caz,
trebuie să‑l facă pentru procurarea unei sume exprimată în altă
valută, de valoare echivalentă
cu suma exprimată în valuta de
contract.

Clauze contractuale de
acoperire a riscurilor
în afacerile economice
internaţionale
În practica afacerilor economice internaţionale au fost
elaborate şi se utilizează o multitudine de clauze prin care
se urmăreşte asigurarea unui
caracter echitabil al prestaţiilor reciproce ale părţilor prin
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prevenirea şi eliminarea pierderilor datorate riscurilor. Aceste
clauze vizează fie menţinerea
echilibrului
contractual,
prin împărţirea echitabilă a riscului între parteneri, fie adap‑
tarea contractului la noile
circumstanţe prin renegocierea lui. Consecinţele negative
ale unor asemenea fenomene
socio‑economice obligă părţile
să negocieze de la început unele
clauze speciale care să permită
reconsiderarea unor înţelegeri
convenite, cu scopul restabilirii
echilibrului contractual.
Există mai multe clauze
de acoperire a riscului de
preţ:
Clauza preţului escaladat
se menţionează în contractul
extern în situaţia în care părţile vor să menţină echilibrul
între preţul produsului finit şi
cel al factorilor de producţie
utilizaţi pentru fabricarea acestuia. Clauza are un rol deosebit
în contractele pe termen lung,
la cele cu livrări succesive în
tranşe, la acţiunile de cooperare
în producţie. ��������������������
Practic, se foloseşte următoarea formulă:

Pt = Po (a + b

Mt
L
+c t )
M0
L0

în care:
Pt = preţul final de facturat;
P0 = preţul iniţial al mărfii, stipulat în contract şi valabil la
data plăţii (în principiu, preţul contractual din care s‑au
dedus cheltuielile de ambalaj
şi asigurare);
Mt = media aritmetică sau ponderată a preţurilor (indicilor
de preţ) pentru materiile prime, materialele şi combustibilii luaţi în considerare în
perioada de referinţă (care
poate fi definită printr‑o fracţiune a termenului de livrare
sau prin totalitatea sa);
M0 = preţul (sau indicii de preţuri) pentru aceleaşi elemente
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la data fixată mai sus pentru
P0;
Lt = media aritmetică (sau ponderată) a salariilor (retribuţiilor) sau indicilor acestora în
timpul perioadei de referinţă;
L0 = salariile, la data fixată
pentru P0;
a, b, c = procentajul forfetar
(prealabil) admis al elementelor particulare în preţul
iniţial , a căror sumă este
egală cu 100 (a + b + c = 100);
a = parte fixă = …; b = parte
de materii şi materiale = …;
c = parte de salarii (inclusiv
sarcini sociale) = ….
Dacă este necesar, b şi eventual c, pot să fie descompuse în
atâtea procentaje parţiale (b1,
b2, b3, …) câte elemente de variaţie sunt luate în considerare (b1
+ b2 + b3 +, …, + bn = b).
Părţile stabilesc mărimea lui
P0, a, b, c, precum şi pragul de
variaţie a preţului materiilor
prime şi manoperei de la care
intră în funcţiune formula; dacă
preţul materiilor prime sau
manoperei creşte sau scade, de
exemplu, cu 5 %, potrivit acestei
clauze preţul din contract (P0)
se înlocuieşte cu noul preţ (Pt).
formula poate fi utilizată şi într‑o variantă extinsă, luându‑se
în considerare, pe lângă cei doi
factori – materia primă şi manopera – şi alte elemente care contribuie la formarea preţului de
export (preţul S.D.V.‑urilor, al
compenetelor şi subansamblelor
etc.).
Clauza de indexare, în scopul contracarării efectului variaţiei preţului, prevede legarea
sumelor stabilite în contract
de un anumit etalon: o marfă
de referinţă, “produse tari” sau
anumiţi indicatori sau indici.
Dacă valoarea etalonului se modifică peste o anumită limită, se
schimbă automat şi preţul de
contract cu procentul convenit
de părţi. Această clauză este
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utilă atunci când marfa, care
face obiectul contractului, este
influenţată direct de mişcarea
preţurilor internaţionale ale
anumitor produse care se iau ca
etalon. În cazul exportului pe o
piaţă inflaţionistă este indicată
legarea preţului contractului de
deflatorul preţurilor de pe piaţă
(expresie a nivelului procesului
inflaţionist). În contractele în
care între parteneri apare un
flux reciproc de mărfuri, pentru
menţinerea echilibrului contractual se poate defini un raport de
schimb între produsele de import şi cele de export, care să fie
menţinut indiferent de variaţia
preţului.
Clauza de consolidare a
preţurilor sau clauza marfă,
consta în precizarea expresă a
preţurilor pe baza cărora se vor
efectua schimburile reciproce,
scopul fiind determinarea exacta a cantităţilor de mărfuri ce se
vor livra de către parteneri pe
toata durata contractului. Clauza este folosită în contractele
care prevăd livrări pe credit,
rambursarea creditului urmând
a se face în produse. În acest caz
se va urmări ca exportul de utilaje, instalaţii complexe etc., să
fie corelat cu importul de cantităţi bine determinate de materii
prime sau alte produse necesare economiei naţionale. Prin
această clauză, exportatorul urmăreşte consolidarea puterii de
cumpărare a exportului sau faţă
de riscul unei creşteri a preţurilor la mărfurile “etalon”, alese de importator, care ar duce
la deteriorarea raportului de
schimb între cele două fluxuri
de mărfuri.
În cazul produselor cu ciclu
lung de fabricaţie, preţul se recalculează la data efectivă a livrărilor, stabilindu‑se şi formula
corespunzătoare pentru valoarea materiilor prime, materialelor, energiei, combustibililor şi a
atribuţiilor, părţile pot conveni
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sş utilizeze datele dintr‑o publicaţie autorizată, pe care au
ales‑o în acest scop, stabilind şi
data de referinţă (de exemplu,
publicaţia din luna anterioară
termenului de livrare), precum
şi faptul că întârzierea livrării
din culpa vânzătorului nu va fi
luată în calcul chiar dacă între
timp au avut loc creşteri de preţuri şi/sau majorări de salarii.
Rectificarea
preţurilor,
specifică livrărilor de maşini şi
utilaje (se are în vedere nivelul
preţurilor de export al ţării sau
ţărilor producătoare reprezentative pentru echipamnetul respectiv), constă în alinierea
automată la schimbările de
conjunctură pe piaţa repre‑
zentativă a echipamentului
contractat. La exporturile pe
termene mai lungi, trebuie avută
în vedere şi influenţa asupra
preţurilor, a unor factori cum
sunt rata inflaţiei, condiţiile de
creditare etc. În asemenea cazuri, pentru a asigura eficienţa
operaţiunilor, în contracte trebuie să se prevadă posibilitatea
actualizării preţurilor, adică
sumele încasate în viitor să fie
echivalente cu cheltuielile efectuate în prezent.. preţul echivalent (Pe) are în vedere preţul
iniţial (P0) şi corecturile date
de actualizarea pentru n ani folosind rata dobânzii (d) şi rata
inflaţiei (r), după relaţia:

Pe = P0 (1 +

d
r
+
)⋅n
100 100

Clauza de revizuire a preţului reprezintă o modalitate de
adaptare a contractului la noile
circumstanţe prin renegocierea
preţului, părţile obligându‑se să
procedeze la recalcularea preţului, părţile obligându‑se să procedeze la recalcularea preţului
dacă se înregistrează o variaţie
peste o anumită limită a costului materiilor prime, materialelor, a tarifelor de transport etc.

Părţile trebuie să ducă noi tratative de preţ, ceea ce se poate
solda cu tergiversări şi prelungiri ale duratei de executare a
contractului.
Clauza ofertei concurente, permite unei părţi (de obicei, cumpărătorul) să obţină de
la cealaltă parte contractată (de
obicei, vânzătorul) condiţii mai
favorabile decât cele prevăzute
iniţial în contractul aflat în curs
de executare sau similare cu cele
din oferta unei terţe persoane.
În cazul în care se acceptă condiţiile din oferta concurentă, contractul se execută mai departe
în condiţiile din această ofertă.
În caz contrar, contractul dintre părţi se suspendă sau este
reziliat, iar beneficiarul clauzei
poate încheia un alt contract,
pentru respectivele prestaţii cu
terţul ofertant. Clauza ofertei
concurente este tipică pentru
contractele de aprovizionare şi
permite cumpărătorului – deşi
aflat într‑o legătură contractuală pe termen lung – să beneficieze de schimbările de pe piaţă,
ulterioare încheierii contractului şi care ar da posibilitatea
unei aprovizionări în condiţii
mai avantajoase.
Clauze de acoperire a riscului valutar sunt utilizate
pe scară largă în afara cererilor economice internaţionale în
condiţiile cursurilor monetare
flotante.
Clauza valutară, presupune
legarea valutei în care se efectuează plata (valuta contractului)
de o altă valută, considerată ca
având un curs stabil (valuta clauzei). Aceasta înseamnă precizarea în contract a unor elemente cum sunt: cursul valutei contractului în momentul încheierii
tranzacţiei; momentul recalculării sumei de plată; abaterea de
curs în limitele căreia se recalculează suma; piaţa de referinţă
a cursului în momentul plăţii
etc. Această clauză asigură deci
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recalcularea automată a sumelor de plată în funcţie de evoluţia cursului valutar faţă de momentul încheierii contractului;
cu cât variază cursul de schimb
în raport cu etalonul; cu atât va
fi modificat în sus (la depreciere)
sau în jos (la apreciere) şi în preţul contractului.
Clauza multivalutară sau a
“coşului valutar” este indicată
pentru asigurarea echilibrului
avantajelor în afacerile economice internaţionale în condiţiile
flotării generalizate a monedelor.
Clauza multivalutară se practică în două variante: a coşului
valutar simplu, corespunzător
căruia moneda contractului este
legată de un coş valutar pentru
compensarea evoluţiilor contradictorii ale valutelor ce compun
coşul şi asigurarea stabilităţii
cursului de schimb; a coşului
valutar ponderat, situaţie în
care moneda de contract este
legată de un coş de valute ponderat, ponderea făcându‑se în
funcţie de importanţa valutelor
respective pe piaţa de referinţă,
de ponderea în pasivul balanţei
de plăţi şi a încasării valutare
ale întreprinderii.
Clauza multivalutară poate
fi constituită luând drept coş
de valute Drepturile Speciale
de tragere (D.S.T.), la cursul
stabilit de Fondul Monetar
Internaţional în ziua anterioară
semnării contractului. La data
exigibilităţii plăţii, debitorul
(importatorul) va achita preţul
ţinând seama de modificarea
cursului valutei de plată în raport cu D.S.T., pragul de la
care procedează la recalcularea
preţului fiind, de regulă, un curs
mai mare de ± 1 %. Dacă nu se
specifică un prag de recalculare
a preţului, modificarea acestuia
în funcţie de fluctuaţia valutară
se face în momentul plăţii, pentru oscilaţia cursului de schimb.
Recalcularea preţului poate
avea loc în momentul plăţii sau
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ulterior, în acest din urmă caz
procedându‑se la o regularizare
a diferenţelor. Cu alte cuvinte,
la data exigibilităţii preţului, se
face plata sumelor iniţial stabilite, cu obligaţia vânzătorului de
a calcula într‑un termen stabilit de părţi sumele încasate în
funcţie de echivalentul D.S.T. în
dolari S.U.A., publicat de Fondul Monetar Internaţional, cu
o zi înainte de efectuarea plăţii
iar în cazul în care rezultă o
diferenţă de ± 1 % se trece la regularizarea plăţii.
Clauza de alegere a monedei de plată, numită şi clauza
monedei multiple, stabileşte exprimarea creanţei în mai mule
monede, pe baza cursului din
momentul încheierii contractului, iar la scadenţa partenerului
are dreptul să aleagă moneda de
plată. Această clauză poate avea
un caracter unilateral, când se
stabileşte numai în favoarea creditorului sau respectiv a debitorului, sau bilateral, când ambii
parteneri au opţiunea monedei
liberatorii. De regulă, la exportul de mărfuri se va tinde să se
obţina o valută în apreciere, iar
la import se va oferi o valută în
depreciere.
Acoperirea riscului valutar
de către exportator se poate realiza şi prin includerea nemijlocită în preţul ofertei a ratei de
depreciere estimate a avea loc
până la data scadenţei. Acoperirea în acest fel a riscului valutar
prezintă avantajul că se evită
negocierea unei clauze valutare
cu ocazia încheierii contractului.
Dezavantajul constă în riscul
unei creşteri prea mari a preţului ofertei, caz în care exportul
devine necompetitiv.
Utilizarea cu succes a acestei
modalităţi de acoperire a riscului de preţ este condiţionată de
calcularea cât mai corectă a ratei
de depreciere, ţinând seama de
conjunctura generală a pieţei şi
ajustarea preţului ofertei astfel
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încât riscul valutar să fie acoperit în proporţie cât mai mare şi
totodată competitivitatea exportului să nu aibă de suferit.
Clauza de impreviziune
(hardship), menită să asigure
riscurile conjuncturale, precum
şi alte categorii de riscuri, constă în aceea că părţile pot cere
renegocierea parţială sau totală
a contractului în cazul în care a
intervenit un eveniment exterior imprevizibil, care a dus la un
dezechilibru major în raporturile dintre părţi, faţă de situaţia
avută în vedere la încheierea
contractului.
Clauza hardship se caracterizează prin generalitate şi exterioritate în sensul că motivele
care au condus la dezechilibrul
contractual în cauză nu pot fi
prevăzute. Această clauză se
aseamănă cu cea de forţă majoră
dar se particularizează prin faptul că nu se referă la evenimente
implacabile care fac imposibilă
realizarea obligaţiei contractuale, ci numai la evenimente care
îngreunează în mod deosebit
executarea contractului.

Alte metode de prevenire
şi contracarare a
riscurilor în afacerile
economice internaţionale
În cazul în care agenţii economici participanţi la afacerile
economice internaţionale nu au
reuşit să prevadă în contract clauze asiguratorii contra riscurilor sau dacă cele prevăzute sunt
ineficiente, ei au posibilitatea de
a interveni pentru limitarea sau
eliminarea eventualelor riscuri
şi după încheierea contractului
comercial.
O direcţie în care se acţionează este aceea a diminuării in‑
fluenţei factorului timp asupra riscului de preţ şi valutar,
relaţia dintre factorul timp‑risc
fiind direct proporţională. În
vederea diminuării influenţei
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factorului timp asupra preţului
se pot folosi diferite metode[4]:
– reducerea duratei de
derulare a contractului
extern prin întocmirea
în mod operativ şi corect
a tuturor documentelor îi
redactarea clară a a corespondenţei, astfel încât să
se evite orice rectificări,
reveniri etc., care duc la
prelungirea duratei afacerii şi, prin urmare, la creşterea posibilităţii influenţării negative a rentabilităţii operaţiunilor de către
riscurile de preţ, valutare.
– utilizarea unor instrumente de plată negociabile (trate, bilete la ordin) prin care se poate evita într‑o anumită măsură
riscul deprecierii valutelor
prin încasarea acestora
înainte de scadenţă, contra unui anumit scont ce
va fi scăzut din valoarea
nominală a instrumentului de plată;
– actualizarea,
folosită
în contractele pe termen
lung, îndeosebi la exporturile de instalaţii complexe,
constă în scontarea fluxurilor de încasări valutare,
eşalonate pe o anumită
perioadă de timp, cu un
coeficient dinainte stabilit.
În mod practic, încasarea
contravalorii exportului
efectuat sau recuperarea
investiţiei făcute se vor
realiza prin prisma a ceea
ce înseamnă operaţiune în
condiţii “cash” (cu plata în
momentul încheierii tranzacţiei), compensându‑se
astfel incidenţa factorului
timp asupra încasărilor
valutare, materializată în
dobânzi, procente de inflaţie etc.;

[4]
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– modificarea termenelor
de încasare sau de plată, prin care se urmăreşte
scurtarea (leads) sau prelungirea (lags) perioadei
de încasare a contravalorii exportului sau a plăţii
importului, în funcţie de
conjunctura
economică,
cu deosebire cea valutară.
Modificarea termenelor de
încasare sau plăţi se face
având în vedere următoarele strategii: dacă moneda se află într‑un proces
de depreciere, exportatorul se va grăbi să‑şi realizeze exportul; iar importatorul să amâne efectuarea
plăţii; dacă moneda se află
în curs de depreciere, exportatorul va căuta să‑şi
amâne realizarea exportului, iar importatorul va căuta să‑şi achite importul
cât mai repede posibil;
– sincronizarea încasărilor şi plăţilor în aceeaşi
valută
(compensare)
este o metodă eficientă
atunci partea interesată
stabileşte un număr redus de valute în care îşi
deruleaza
operaţiunile,
momentul plăţilor este
relativ apropiat de cel al
încasărilor, iar sumele respective sunt sensibil egale;
– încheierea de tranzacţii la termen la bursa
de mărfuri sau pe piaţa
valutară, respectiv a operaţiunii de tip hedging.
Operaţiunile de hedging
permit obţinerea unui
câştig limitat, dar sigur,

neluându‑se în considerare realizarea unor câştiguri potenţiale mari, dar
evitându‑se şi posibilitatea unor pierderi mari cu
influenţă negativă decisivă asupra eficienţei comerţului exterior (vezi şi
operaţiunile de bursă).
Operaţiunea de swap,
reprezintă o înţelegere între
cele două părţi de a schimba o
sumă dată într‑o monedă, în
altă monedă, urmând ca după
o perioadă, fiecare să înapoieze
sumele cu care s‑a făcut schimbul (swap)[5]. Operaţiunile de
swap se pot realiza în mai multe
feluri, dintre care menţionăm:
– împrumuturi paralele
sau swap back‑to‑back,
corespunzător căruia două
firme din ţări diferite se
înţeleg să‑şi împrumute
una alteia moneda naţională pentru o anumită perioadă, cu rambursare la
o anumită dată. Operaţiunea desfăşurată în afara
pieţelor valutare, la termen, asigură o acoperire
împotriva pierderilor cauzate de instabilitatea cursului de schimb, întrucât
fiecare firmă împrumută
aceeaşi valută pe care o
înapoiază. Astfel de operaţiuni se folosesc şi atunci
când intervin sau pot interveni limitări legale ale
transferurilor
valutare
dintr‑o ţară în alta;

[5]

D. Peynot, Gestion financiere in‑
ternationale des entreprises, Paris, Edition Montehretien, 1984
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– swapul valutar, care are
acelaşi mecanism cu împrumut back‑to‑back, cu
excepţia faptului că nu
apare în bilanţul firmei şi
nu implică ratele dobânzilor;
– swapul de rată a dobânzii reprezintă o tehnică
de acoperire a riscurilor
financiare, în condiţiile
generalizării practicii dobânzilor flotante. Această
operaţiune reprezintă, de
fapt, un schimb în care doi
împrumutatori
satisfac
reciproc obligaţiile în materie de dobânzi, de obicei
printr‑o bancă intermediară, în timp ce fiecare continuă să efectueze plăţile
principale la creditul său.
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