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CUVÂNT ÎNAINTE

În etapa actual, când procesul globalizrii economiei mondiale aduce mutaii
eseniale în toate sferele de activitate, dar mai cu seam în sfera economicului i a
comerului internaional, apar noi probleme de soluionat, a cror complexitate solicit
cercetarea economic în vederea gsirii de noi ci i mijloace pentru satisfacerea
actorilor implicai.
Facultatea de Economie i Administrarea Afacerilor, iar în cadrul acesteia
coala Doctoral de tiine Socio-Umane, în contextul reorganizrilor academice
desfurate la Universitatea din Craiova îi aduce un aport important în promovarea
ideilor economice prin cercetarea doctoral, ceea ce demonstreaz implicarea direct a
acesteia, care rspunde la problemele economice curente din ar i din strintate.
Volumul de fa elaborat de doctoranzii din domeniile Economie i Economie i
Afaceri Intenternaionale abordeaz o palet larg de probleme, între care menionm:
sistemul de piee, echilibrul economic, concurena i competitivitatea, dezvoltarea
durabil, dezvoltarea uman, criza economic, libera circulaie a forei de munc,
economia subteran, politicile UE, comerul internaional precum i problemele
restructurrii instituiilor naionale i comunitare.
Acestea sunt doar câteva din domeniile de cercetare doctoral, la care se
adaug eforturile doctoranzilor de a publica cri i articole în limbi de circulaie
internaional, în reviste i la edituri recunoscute pe plan internaional, prin care se
asigur valorificarea i promovarea rezultatelor cercetrii desfurate de doctoranzi.
Volumul de fa constituie o reuit, întrucât acesta ine de aspectele teoretice
i practice ale cercetrilor economice prin doctorat, mai mult, implic doctoranzii în
activiti de cercetare, ceea ce le permite s-i pun în valoare creativitatea, s
evidenieze impactul noului în cercetare i obinerea de performane.

Prof.univ.dr. Gheorghe Pîrvu
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SPAIUL SCHENGEN – SPAIU AL LIBERTII DE MICARE
Prof.univ.dr. GHEORGHE PÎRVU
Libera circulaie a persoanelor, condiie a funcionrii Pieei
Interne Unice. Primele prevederi referitoare la libera circulaie a
persoanelor aveau în vedere numai libera circulaie a persoanelor
asimilate agenilor economici, fie angajatori, fie prestatori de servicii i
a dat posibilitatea migrrii forei de munc în interiorul Uniunii Europene
i resorbirea în anumite perioade a excesului de mân de lucru în
anumite ri counitare. Treptat, libera circulaie a persoanelor a câtigat
un interes mai larg, referindu-se la toi cetenii UE, indiferent de orice
activitate economic i naionalitate.
Libera circulaie a forei de munc implic urmtoarele
coordonate: acceptarea ofertelor reale de angajare i deplasare în mod
liber pe teritoriul statelor membre în acest scop; ederea într-un stat
membru în scopul angajrii; rmânerea pe teritoriul unui stat membru a
persoanelor dup ce a fost angajat în acest stat.
Libera circulaie este garantat în cadrul Uniunii se precizeaz
în Tratatul de la Lisabona, decembrie 2007. Libera circuaie implic
înlturarea oricror discriminri bazate pe naionalitate între lucrtorii
statelor membre în ceea ce privete remunerarea, angajarea i alte
condiii de munc i angajare.
Libera circulaie a persoanelor trebuie însoit de msuri de
securitate social, stabilite prin diferite regulamente care au ca obiectiv
coordonarea regimurilor de securitate social, astfel încât s se poat
aplica tratamentul naional lucrtorilor strini, aparinând altor state
membre, ceea ce face ca lucrtorii respecvtivi s poat obine beneficii
sociale, indiferent de teritoriul unde îi au domiciliul.
Zona de libertate, securitate i justiie creat ca urmare a
acordului Schengen. Perfecionarea mecanismelor de gestionare a
liberei circulaii a persoanelor în cadrul Pieei Interne a fcut posibil
crearea unei zone, spaiul Schengen, în care pe baza acordului
Schengen sunt eliminate controalele la frontierele interne ale statelor
membre i a creat o singur frontier extern. De asemenea, au fost
stabilite reguli comune în materie de vize, azil, migraie, precum i
msuri referitoare la cooperarea poliieneasc, juridic i vamal1.
Crearea Spaiuli Schengen este apreciat ca fiind primul caz de
integrare difereniat din cadrul UE, în sfera liberei circulaii a
persoanelor. În esen, Acordul Schengen a urmrit s precizeze cui i

1

Pîrvu Gheorghe i colectiv, Economie European, Editura Universitaria, Craiova, 2011, p.41-44.
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se poate aplica libera circulaie: numai cetenilor din anumite ri
comunitare, tuturor cetenilor din UE sau i celor din afara UE.
Istoricul constituirii Spaiului Schengen. În anul 1984
cancelarul german Helmut Khol i preedintele francez Francois
Mitterand au hotrât eliminarea controalelor la frontiera dintre cele dou
ri. Marea Britanie a dorit s adere la acest spaiu de liber micare, în
timp ce Belgia, Olanda i Luxemburg, împreun cu Frana i Germania
au semnat la 14 iunie 1985 la bordul navei Princess Marie-Astrid, pe
râul Mosel, în dreptul localitii luxemburgheze Schengen un acord de
ridicare a controalelor la graniele dintre ele. Cele cinci state au semnat
o Convenie de Implementare a Acordului Schengen, care a intrat în
vigoare abia în anul 1995. Statele semnatare ale Acordului Schengen
au stabilit i reguli comune care s compenseze eliminarea controalelor
la granie, de la vize, migraie, azil pân la msuri legate de cooperarea
poliieneasc, judiciar i vamal2.
Asigurarea liberei circulaii în Spaiul Schengen a impus o serie
de msuri restrictive ce implic o cooperare sporit între autoritile
poliieneti, vamale, judiciare, precum i msuri de combatere a
terorismului i crimei organizate.
Din anul 1985 i pân în prezent au fost înregistrate nou valuri
de extindere a zonei Schengen: Italia, - 1990; Spania i Portualia –
1991; Grecia – 1992; Austria -1995; Danemarca, Suedia i Finlanda –
1996; Islanda i Norvega – 2001; Cehia, Estonia, Letonia, Lituania,
Malta, Polonia, Slvacia, Slovenia, Ungaria – 2007 i Elveia i
Liechtenstein – 2008.
Din Spaiul Schengen fac parte Elveia, Liechtenstein, Norvegia
i Islanda care nu sunt membre ale Uniunii Europene. În acelai timp,
dintre rile membre ale UE sunt în afara Spaiului Schengen Marea
Britanie, Irlanda, România, Bulgaria i Cipru. Irlanda i Marea Britanie
au decis s nu aplice în totalitate acquis-ul Schengen. Ele au meninut
controlul la frontiere, dar colaboreaz cu statele membre Schenge în
domeniul cooperrii poliieneti. Pentru Cipru, anularea controlului la
frontiere este o chestiune complicat ce depinde de rezolvarea
chestiunii Ciprului de Nord.
Facilitile oferite de Spaiul Schengen. În condiiile în care
rile comunitare sunt afectate de criza economic iar moneda
comunitar este supus unor contestri din partea unei pri importante
a cetenilor comunitari, Spaiul Schengen rmâne o important
realizare a multor ri europene.

2

Magda Crian, Spaiul Schengen s-a nscut la o bere, ziarul Adevrul, din 29 noiembrie 2010
(www.adevrul.ro), p.28-32.
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În interiorul zonei Schengen cetenii din ri diferite se simt mult
mai apropiai unii de ceilali. S-a creat un nou sentiment de apartenen
a populaiei la o nou comunitate. Cetenii economisesc timpul la
trecerea frontierelor, nemaifiind obligai s atepte pentru verificarea
minuioas a documentelor. Tranzitarea se va putea face, prin orice
loc, la orice or, iar cetenii statelor membre care cltoresc în Spaiul
Schengen trebuie s aib asupra lor un document de identitate
valabil3.
S-a redus infracionalitatea la frontiere ca urmare a cooperrii
poliieneti a autoritilor judiciare, iar Sistemul de Informaii Schengen
permite schimbul rapid de informaii privind infractorii, suspecii,
documente falsificate sau maini furate.
România i Spaiul Schengen. România a acceptat în totalitate
acquis-ul Schengen odat cu aderarea la Uniunea European,
depunând Delaraii de pregtire pentru evaluarea Schengen. România
a îndeplinit toate obligaiile asumate. Din punct de vedere tehnic, ara
noastr îndeplinee toate criteriile i s-au atins obiectivele stabilite cu
statele membre. Ca i statele membre Schengen, înc din anul 2011
frontiera României este asigurat i securizat la nivelul standardelor
impuse.
România a cheltuit 1,15 miliarde de euro pentru msurile de
aderare la Spaiul Schengen, 130 de milioane provin din fondurile
PHARE, 480 milioane euro au fost asigurate prin Facilitatea Schengen,
iar altele 450 de milioane de la bugetul de stat.
Ca urmare a acestor investiii în infrastructur i în aparatur
tehnic, astzi exist zeci de maini de teren dotate cu aparatur de
supraveghere cu termiviziune, autoturisme de patrulare, dispozitive de
detectare a btii inimii, toate aflate în dotarea poliiei române de
frontier, cu ajutorul crora orice micare suspect poate fi detectat i
anihilat înainte ca aceasta s se transforme în infraciune. Aparatura
din dotarea poliiei poate detecta de la ase kilometri orice micare
suspect, iar de la doi kilometri poate recunoate inta.
Poliia român de frontier asigur rile din Spaiul Schengen c
în prezent controalele la graniele cu Moldova, Ucraina, Serbia i Marea
Neagr sunt drastice i eficiente, iar din momentul acceptrii în Spaiul
Schengen România va deveni a doua frontier extern, ca mrime, din
Spaiul Schengen.
România particip deja la cooperarea transfrontalier prin
înfiinarea serviciilor comune ale poliiei, vmii i Poliiei de Frontier
pentru toate statele membre. Infractorii vor fi supravegheai i
monitorizai transfrontalier, iar aceast msur alturi de Sisteml
3

Magda Crian, lucrarea citat, p.29.
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Informatic Schengen (SIS), schimbul direct de informaii între poliiile
statelor membre i asistena operativ reciproc, sunt de fapt mijloace
de lupt împotriva terorismului, crimei organizate, traficului de migrani
i de carne vie.
Amânarea aderrii României la Spaiul Schengen, în anii 2011 i
2012, a fost legat nu din motivul neândeplinirii prevederilor acquis-ului
Schenge, ci de impunerea de noi restricii, cum ar fi: Mecanismul de
Cooperare i Verificare în domeniul Justiiei, prin care se solicit
eliminarea deficienelor funcionrii sistemului judiciar din ara noastr.
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INDICATORI PRIVIND PIAA MUNCII ANALIZAI DE COMPANIILE
MULTINAIONALE ÎN VEDEREA EXTINDERII PE PIEE
EMERGENTE
Drd. COJOCARU Cristian Radu
Abstract: Statisticile pentru o ar emergent sunt adesea
atrgtoare. Cu toate acestea este important, pe lâng indicatorii clasici
privind tendina de cretere în domeniul de referin, produsul intern
brut, PIB pe cap de locuitor, gradul de infrastructur, accesul la
resursele materiale, costul energiei, accesul la utiliti, existena
ajutoarelor de stat în domeniul de referin, stabilitatea politic, cadrul
legislativ i instituional, politica fiscal etc. s cunoti i structura forei
de munc precum i contextul social al pieei în care doreti s te
extinzi.
Cei mai importani indicatori privind fora de munc pe care o
companie strin îi are în vedere în decizia de a intra pe o pia
emergent sunt:
1. Salariu mediu pe economie corelate cu productivitatea muncii în
domeniul de referin;
2. Rata de activitate i rata de ocupare;
3. Factorul educaie în modelarea forei de munc, indicator în
atragerea de investiii strine;
4. Cadrul legislativ de reglementare a raporturilor de munc.
SALARIUL I PRODUCTIVITATEA MUNCII
Nivelul salarial pe o pia emergent în domeniul de referin
este întotdeauna analizat în corelaie cu productivitatea muncii pe acel
domeniu.
Productivitatea muncii pe o persoan ocupat este calculat ca
raport între valoarea adugat brut i numrul de persoane ocupate.
Productivitatea orar a muncii este calculat ca raport între valoarea
adugat brut i numrul de ore lucrate.
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Tabel 1 – Salariile medii brute, realizate pe principalele activiti
economice naionale4
Activitatea

2009
Brut

(seciuni CAEN Rev.2)

Net

2010
Brut

Net

lei / salariat
Total econom ie

1845

1361

1902

Agricultur, silv icultur i pescuit

1350

1007

1389

1024

Industrie

1745

1300

1890

1388

Industrie ex tractiv 

3231

2360

3388

2435

Industrie prelucrtoare

1528

1146

1675

1237

Producia i furnizarea de energie electric i
termic, gaze, ap cald i aer condiionat

3539

2573

3708

2671

Distribuia apei; salubritate, gestionarea
deeurilor, activ iti de decontaminare

1659

1241

1701

1256

1441

1069

1529

1125

Comer cu ridicata i cu amnuntul; repararea
autov ehiculelor i motocicletelor

1418

1047

1597

1166

Transport i depozitare

2068

1518

2144

1557

Hoteluri i restaurante

1066

799

1059

786

Informaii i comunicaii

3360

2468

3650

2687

Intermedieri financiare i asigurri

4304

3109

4445

3200

Tranzacii imobiliare

1623

1193

1612

1182

Activ iti profesionale, tiinifice i tehnice

2569

1870

2652

1915

Activ iti de serv icii administrativ e i activ iti
de serv icii suport

1166

873

1272

940

Administraie public i aprare; asigurri
sociale din sistemul public 1)

2947

2159

2707

1968

Înv mânt

2206

1596

1908

1380

Sntate i asisten social

1810

1342

1659

1226

Activ iti de spectacole, culturale i recreativ e

1701

1249

1509

1103

Alte activ iti de serv icii

1104

818

1117

824

Construcii

4

1391
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Tabel 2 – Productivitatea muncii, pe persoan ocupat în România,
pe principalele activiti economice naionale5
Activitatea (diviziuni CAEN Rev.2)

2008

2009

Total

48958.0

49120.9

Agricultur, silv icultur i pescuit

12329.8

11684.3

Industria ex tractiv ; industria prelucrtoare;
producia i furnizarea de energie electric
i termic, gaze, ap cald i aer condiionat;
distribuia apei; salubritate, gestionarea
deeurilor, activ iti de decontaminare

53311.6

60078.4

Construcii

76566.1

72900.9

Comer cu ridicata i cu amnuntul;
repararea autov ehiculelor i motocicletelor;
transport i depozitare; hoteluri i restaurante

56703.4

54018.5

lei / persoan

Informaii i comunicaii

162331.2

159873.9

Intermedieri financiare i asigurri

116401.0

122951.9

Tranzacii imobiliare

530510.9

697206.8

Activ iti profesionale, tiinifice i tehnice;
activ iti de serv icii administrativ e i
activ iti de serv icii suport

71832.2

63672.2

Administraie public i aprare; asigurri
sociale din sistemul public; înv mânt;
sntate i asisten social

51509.5

49944.6

Activ iti de spectacole, culturale i recreativ e;
reparaii de produse de uz casnic i alte serv icii

46855.3

47206.7

Tabel 3 - Analiz comparativ a salariul mediu brut i
productivitatea muncii între principalele piee emergente în lume,
UE i România, în 2009
Salariu mediu brut (USD)6

China
457

India
118

Brazilia
678

Rusia
744

Media UE
2568

România
518

OCUPAREA FOREI DE MUNC
Populaia activ din punct de vedere economic cuprinde toate
persoanele de peste 15 ani (pentru România) care furnizeaz fora de
munc disponibil pentru producia de bunuri i servicii; include
populaia ocupat i omerii. Populaia ocupat cuprinde, toate
persoanele de peste 15 ani, care au desfurat o activitate economic
5
6

Anuarul Statistic din România 2011, pag.337
Statistici Organizaia Internaional a Muncii – www.ilo.org

11

